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Tromboembolismo pulmonar diagnosticado 
por angiotomografia

RESUMO

Introdução: O Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é 
considerado, estatisticamente, a condição cardiovascular 
mais comum após a doença arterial coronariana e o acidente 
vascular cerebral, atingindo 5-6/1000 aos 80 anos. É um quadro 
de grande importância médica haja vista que geralmente não 
é diagnosticado nem ao menos suspeitado até que o paciente 
venha a óbito. Desse modo, objetivou-se entrelaçar os achados 
de imagem com a sintomatologia do paciente em estudo, 
conferindo um diagnóstico mais preciso e de extrema relevância 
para tratamento do paciente.   Metodologia: Relato de caso 
de um paciente do sexo masculino, 55 anos, admitido para 
tratamento de manifestações clínicas e traumáticas na região 
torácica, suspeitando, assim, de TEP após ter se envolvido 
em acidente automobilístico, encontrando-se acamado, 
com fratura de membro inferior esquerdo, na altura do platô 
tibial. Angiotomografia Torácica com protocolo específico 
para TEP seria o primeiro exame de imagem escolhido, para 
a elucidação do quadro patológico do paciente. Resultados/
Discussões: Nesse caso, associado aos sintomas clínicos 
apresentados de dispnéia e dor torácica, a história pregressa 
de imobilização após trauma automobilístico é um dos 
principais fatores de risco da tríade de Virchow: estase venosa, 
lesão endotelial e  hipercoagulabilidade.  A estratificação de 
risco para uma abordagem inicial e ressuscitação em casos 
de suspeita de EP, juntamente com a angiografia foram 
cruciais para um melhor prognóstico clínico. Conclusão: 
Demonstrou-se que a associação entre o exame clínico do 
paciente e a angiotomografia se mostraram essenciais tanto 
para o diagnóstico final e entendimento do prognóstico, como 
também para a construção da melhor conduta terapêutica.
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angiotomografia, traumatismo torácico.

ABSTRACT

Introduction: Pulmonary thromboembolism 
(PTE) is considered the most common cardiovascular 
condition after coronary artery disease and stroke, 
reaching 5-6 / 1000 at age 80. It is a picture of great 
medical importance since it is generally not diagnosed 
or even suspected until the patient dies. Thus, it was 
aimed to interweave the imaging findings with the 
symptomatology of the patient under study, giving a 
more accurate and extremely relevant diagnosis for the 
patient’s treatment. Methodology: Case report of a male 
patient, 55 years old, admitted for treatment of clinical 
and traumatic manifestations in the thoracic region, 
thus suspecting PE after being involved in an automobile 
accident, being bedridden, with a fracture of the lower 
left limb , at the height of the tibial plateau. Thoracic 
angiotomography with a specific PET protocol would be 
the first image exam chosen to elucidate the patient’s 
pathology. Results / Discussion: In this case, associated 
with clinical symptoms of dyspnea and chest pain, the 
previous history of immobilization after automobile 
trauma is one of the main risk factors for Virchow’s triad 
of stasis, venous injury, or hypercoagulability. The risk 
stratification for an initial approach and resuscitation 
in cases of suspected PE along with angiography were 
crucial for a better clinical prognosis. Conclusion: It was 
demonstrated that the association between the clinical 
examination of the patient and the angiotomography were 
essential for both the final diagnosis and understanding 
of the prognosis, as well as for the construction of the 
best therapeutic approach.

Keywords: pulmonary thromboembolism, 
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INTRODUÇÃO

O tromboembolismo venoso (TEV) inclui a 
combinação entre trombose venosa profunda (TVP) 
e tromboembolismo pulmonar (TEP), sendo o TEP 
uma doença comum e causadora de morbidade e 
de mortalidade elevadas em todo o mundo.4 O TEP é 
considerado estatisticamente a condição cardiovascular 
mais comum após a doença arterial coronariana e 
o acidente vascular cerebral (DOGAN et al, 2015). O 
tromboembolismo da artéria pulmonar ou de seus 
ramos é uma lesão aguda resultante, significativamente, 
de uma complicação aguda da TVP. A literatura afirma 
que em 90% dos casos, o local de partida são as veias 
dos membros inferiores a partir de tromboflebite, mas 
também podem originar-se no sistema subclávio-
axilar e nas veias renais. (GARCÍA-FUSTER et al, 2014; 
TAPSON, 2012; YAN et al, 2017; DURU et al, 2012)

É um quadro de grande importância médica haja 
vista que geralmente não é diagnosticado nem ao menos 
suspeitado até que o paciente venha a óbito (TAPSON, 
2012). Alguns dos fatores de risco para o surgimento do 
tromboembolismo pulmonar são: a idade do paciente 
(envelhecimento), a obesidade, o repouso no leito, 
doença neurológica com paresia de perna, trauma ou 
cirurgia (especialmente de MMII e quadril) além de 
fatores genéticos como a deficiência da antitrombina III, 
proteína C e proteína S (CUKIC, 2014; HEIT, 2015). .Nas 
mulheres destaca-se a utilização de anticoncepcionais, 
na gravidez e no puerpério, como fator predisponente à 
sua ocorrência (HEIT, 2015). 

À medida que o êmbolo se desprende do seu local de 
origem e atinge as veias mais calibrosas como as veias 
cavas, aumenta-se a probabilidade de embolização 
pulmonar (TAPSON, 2012). O consequente aumento da 
pós-carga sobre o ventrículo direito impede que ele 
execute sua função contrátil normal, apresentando-
se, pois, hipocinético devido ao aumento da resistência 
pulmonar (TAPSON, 2012). Além disso, o aumento súbito 
de pressão na artéria pulmonar aumenta a demanda de 
oxigênio pelo miocárdio do ventrículo direito que pode 
evoluir para disfunção, infarto, choque cardiogênico, 
colapso circulatório e morte (YAKAR et al, 2016). A 
apresentação clínica do tromboembolismo pulmonar 
agudo não apresenta um conjunto de sinais e sintomas 
específicos, mas alguns deles são: dispnéia, taquipnéia, 
taquicardia, dor pleurítica, síncope, tosse e hemoptise 

(TAPSON, 2012; YAKAR et al, 2016). 
Podem ainda ser utilizados testes diagnósticos 

auxiliares, como a gasometria arterial para demonstrar 
a hipoxemia e a hipocapnia, no entanto apresentam baixa 
sensibilidade para a doença. A radiografia de tórax pode 
ser solicitada, contudo, muitas vezes, seu resultado é sem 
anormalidade ou minimamente anormal. Destaca-se que 
a angiografia pulmonar por tomografia computadorizada 
é padrão-ouro no diagnóstico do TEP e apresenta 
alta sensibilidade e alta especificidade e, portanto, 
respectivamente com baixo número de falsos negativos 
e de falsos positivos (DOGAN, H. et al., 2015). Deve-se 
salientar, ainda, que esse método diagnóstico pode 
ser utilizado em todos os pacientes com suspeita de 
tromboembolismo pulmonar e sem contraindicações 
como alergias ou insuficiência renal (clearence de 
creatinina < 50 mg/dl) (DURU et al, 2012).

O trabalho foi desenvolvido objetivando entrelaçar os 
achados de imagem com a sintomatologia do paciente 
em estudo. Conferindo a sintomatologia um papel 
preventivo na detecção de TEP e aos achados de imagem 
um diagnóstico mais preciso e de extrema relevância 
para tratamento do paciente. 
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METODOLOGIA

  Este estudo é um relato de caso de um paciente 
do sexo masculino, 55 anos, admitido para tratamento de 
manifestações clínicas e traumáticas na região torácica, 
suspeitando assim de TEP, após ter se envolvido em acidente 

automobilístico, encontra-se acamado, com fratura de 
membro inferior esquerdo, na altura do platô tibial (imagem 
1). O paciente, após a cirurgia, encontra-se em um quadro que 
predispõe a formação de tromboembolismo, pois fraturas e 
estase sanguínea compõem fatores precursores do trombo.

  Figura 1. Reconstrução tomográfica em 3D e MIP, evidenciando múltiplas fraturas na perna esquerda.
Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio)

Angiotomografia Torácica, com protocolo específico 
para TEP, seria o primeiro exame de imagem escolhido 
para a elucidação do quadro patológico do paciente, 
com uma alta sensibilidade e acurácia de até 92%, que 
visa primordialmente o estudo da artéria pulmonar e 
suas ramificações, pois 90% dos trombos se originam 

dos membros inferiores, soltam-se, viajam o corpo 
e se pararem na região torácica, necessariamente 
será na artéria pulmonar e suas ramificações. Figura: 
2, 3, 4 (A, B), mostra a anatomia dos vasos torácicos 
sem a presença de nenhuma lesão, através de uma 
angiotomografia torácica para estudo de TEP.

Figura 2. Angiotomografia em corte axial mostrando artéria torácica, azul (esq), branca (dir). Fonte: Juan Vidal 
(Arquivo Próprio)
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Figura 3. Angiotomografia corte coronal (esq), corte sagital imagem (dir), ambas mostrando artéria torácica 
pulmonar com contraste.  Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio)

Figura 5. Tomografia Computadorizada (esq). Simulando a administração do contraste (dir). Fonte: Juan Vidal 
(Arquivo Próprio)

Após paciente ter complicações em sua cirurgia, evoluindo para dor torácica e dispnéia, foi sugerido uma 
angiotomografia torácica, “um exame por tomografia com administração do meio de contraste da região dos vasos 
torácicos”, para melhor avaliação diagnóstica.

Figura 4. Reconstrução 3D, artéria pulmonar (esq) e campos pulmonares (dir) .  Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio)
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A angiotomografia foi realizada com 50ml de contraste, iodado não iônico, através de uma bomba injetora para 
ter alto fluxo em bolus.

Figura 6. Contraste (esq). Bomba Injetora (dir). Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio)

Através das imagens adquiridas tomograficamente, 
com cortes finos e   uma alta resolução do tórax, 
foram observadas falhas de enchimento de contraste 
no tronco da artéria pulmonar e suas ramificações. 
Tais achados, em conjunto com o histórico clínico do 
paciente, direcionaram o diagnóstico para TEP.

Quanto ao exame de imagem, nota-se a 

importância da Tomografia Computadorizada no 
protocolo para estudo de TEP, com uma alta acurácia.

As imagens abaixo refere-se ao exame solicitado 
para o paciente deste estudo de caso. Evidenciando 
o trombo impactado na artéria pulmonar e seus 
ramos, mostrado nas reconstruções das imagens. 
(Figuras 7, 8, 9 ).

Figura 7. Imagem axial evidenciando trombo no tronco 
da artéria. Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio)

Figura 8. Imagem Coronal mostrando o trombo através 
da falha de enchimento do contraste na artéria pulmonar, 
ramo esquerdo. Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio)
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Cortes tomográficos computadorizados do tórax 
foram obtidos antes e depois à infusão endovenosa 
do meio de contraste iodado hidrossolúvel, 
possibilitando assim a realização do protocolo para 
estudo de TEP.

Falhas de enchimento nas artérias pulmonares 
principais e seus ramos lobares, caracterizando-
se trombo embolismo pulmonar extenso, visto nas 
figuras (7 ,8, 9), causando aumento do espaço morto 
alveolar, hiperventilação e hipoxemia.

Figura 9. Imagem sagital mostrando falha de enchimento 
pelo meio de contraste nas artérias pulmonares lobares. 

Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio)

Figura 10. Imagem (A) ramo lobar direito, Imagem (B) 
Ramo lobar esquerdo, da artéria pulmonar.

Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio)

Planilha do protocolo técnico, utilizado na angiotomografia torácica

REGIÃO ANATÔMICA  TÓRAX

INDICAÇÃO  TEP

Kv\ mAs  120 \ 250

ESPESSURA DE CORTE  1-2mm

INCREMENTO  GUAL OU METADE (ESP)   

EXTENSÃO DA AQUISIÇÃO SUP.  ÀPICE  PULMONAR

EXTENSÃO DA AQUISIÇÃO   INF.  CUPULAS  DIAFRAGMATICAS    

FASES DO EXAME  PRÉ CONTRASTE

  PÓS CONTRASTE

CONTRASTE  1mL  Kg , FASE ARTERIAL

FILTRO  PARTES MOLE (STANDRD)
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Após o protocolo técnico, teremos a aquisição das imagens e reconstruções em vários planos, obtendo, assim, 
uma gama de possibilidades de diagnóstico, visto nas imagens abaixo.

Figura 11. Reconstruçães multiplanares evidenciando o TEP
Fonte: Juan Vidal (Arquivo Próprio)

RESULTADOS\DISCUSSÃO

O TEV acomete significativa parcela da população, fato 
relacionado ao difícil diagnóstico das oclusões venosas, 
sendo muitas vezes proferido pós-morte (HEIT et al, 2015). 
O TEV pode se manifestar como EP, no qual o trombo, na 
maioria dos casos, se forma nos membros inferiores ou 
pelve e migra de forma ascendente podendo atingir o tronco 
pulmonar e resultar na embolização pulmonar. À medida 
que a carga embólica aumenta ocorre um aumento da 
resistência vascular pulmonar, que reflete no aumento da 
pós-carga do ventrículo direito (VD) e hipocinesia associado 
ao aumento da resistência vascular pulmonar.  Quando 
a carga do coágulo atinge um limiar, o VD é incapaz de 
fornecer débito cardíaco adequado e falha, resultando em 
hipotensão e parada cardíaca (ELIAS et al, 2016).

Nesse caso, associado aos sintomas clínicos 

apresentados de dispnéia e dor torácico, a história 
pregressa de imobilização, após trauma automobilístico 
de membros inferiores, é um dos principais fatores 
de risco subjacente que derivam da tríade de Virchow:  
estase venosa, lesão endotelial e hipercoabilidade (YAN 
et al, 2017).

A estratif cação de risco para uma abordagem inicial 
e ressuscitação em casos de suspeita de EP, juntamente 
com a angiografia tomográfica computadorizada, são 
cruciais para um melhor prognóstico clínico (DOGAN 
et al, 2015). Tendo em vista esse fato, seguir com uma 
avaliação da estabilidade hemodinâmica e promover 
suporte ventilatório, hemodinâmico e acesso a terapia 
empírica com anticoagulantes são fundamentais para 
que o tromboembolismo recorrente e a morte possam 
ser prevenidos (CUKIC, 2014).

CONCLUSÃO
A associação entre o quadro clínico apresentado 

pelo paciente (que sugeriu um TEV) e a angiotomografia 
se mostraram essenciais tanto para o diagnóstico final 

e entendimento do prognóstico clínico, como também 
para a construção de uma melhor conduta terapêutica. 
Devido a alta acurácia do exame, foi possível a 



             Curie&Röntgen 59

A 03 | N 02 | FEV 2019

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TAPSON, V. Advances in the Diagnosis and Treatment of 
Acute Pulmonary Embolism. F1000 Medicine Reports, 
Durham, 2012. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC3357009. Acesso em 07.05. 2018

ELIAS, A.; MALLET, S.; DAOUD-ELIAS, M. Prognostic 
models in acute pulmonary embolism: a systematic review 
and meta-analysis. BMJ OPEN, Toulon, 2016. https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4854007/. 
Acesso em 07.05.18

CUKIC, V. The Pulmonary Thromboembolism as a Risk 
of Surgical Treatments and the Role of Anticoagulant 
Prophylaxiss. Mater Sociomed, Sarajevo, 2014. 
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC4272828/. Acesso em 07.05.18 

YAN, C. et al. Recent Progress in Research on the 
Pathogenesis of Pulmonary Thromboembolism: An 
Old Story with New Perspectives. BioMed Research 
International, Hangzhou, 2017. Disponível em: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5397627/ 
Acesso em 07.05.18

MARTINEZ, J.L.A. et al. Central Versus Peripheral 
Pulmonary Embolism: Analysis of the Impact on the 
Physiological Parameters and Long-term Survival. North 
American Journal of Medical Sciences, Navarra, 2016. 
Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC4821092/.  Acesso em 07.05.18

6. STREIFF, M.B. et al. Guidance for the treatment of 
deep vein thrombosis and pulmonary embolism. J Thromb 
Thrombolysis, Baltimore, 2016. Disponível em: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4715858/ 
Acesso em 07.05.18

YAKAR, A. et al. Cardiac Findings of Pulmonary 
Thromboembolism by Autopsy: A Review of 48 Cases. Monitor: 
International Medical Journal of Experimental and Clinical 
Research, Istanbul , 2016. Disponível em: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4913817/ Acesso em 07.05.18

PIRAN, S.; SCHULMAN, S. Management of venous 
thromboembolism: an update. Biomed Central, Taiwan, 
2016. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC5056465/. Acesso em 07.05.18

LEE, F.Y. et al. Increased risk of deep vein thrombosis 
and pulmonary thromboembolism in patients with aortic 
aneurysms: A nationwide cohort study. Journal Plos One, 
Taiwan, 2017. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC5462404/. Acesso em 07.05.18

GARCÍA-FUSTER, M.J. et al. Should we look for silent 
pulmonary embolism in patients with deep venous 
thrombosis?. BMC Cardiovascular Disorders, Valencia, 
2014. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4292826/ Acesso em 07.05.17 

DOGAN, H. et al. The role of computed tomography in the 
diagnosis of acute and chronic pulmonary embolism. Diagn 
Interv Radiol, Leiden, 2015. Disponível em: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4498425/  
Acesso em 08.05.18

HEIT, J.A. Epidemiology of venous thromboembolism. Nat 
Rev Cardiol, Rochester, 2015. Disponível em: https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4624298/ 
Acesso em 08.05.18

DURU, S.; KELESOGLU, A.; ARDIC, S. Clinical update 
on pulmonary embolism. State of the art paper, Ankara, 
2012. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4107241/ Acesso em 09.05.18

 

localização do trombo na artéria acometida ou no seu 
ramo específico, caracterizado pelo não enchimento 
arterial,  percebido nas figuras 7, 8 e 9 anteriormente 
mostradas, ao retratar o fluxo do contraste aplicado. 
Desse modo, esse caso demonstrou mais uma vez a 

grande importância desempenhada pelo protocolo 
da angiotomografia torácica ao se complementar 
com o exame clínico para a determinação de um 
tromboembolismo pulmonar, o qual acometeu a artéria 
pulmonar esquerda do paciente.


