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A  IMPORTÂNCIA DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA HELICOIDAL 

NO DIAGNÓSTICO DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 

1. RESUMO 

O Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é uma situação clinica em que há o 

descolamento de um trombo que se forma no sistema venoso profundo na 

maioria das vezes nos membros inferiores, que passa pelas câmaras direita do 

coração e se aloja nas artérias pulmonares causando uma obstrução de 

conseqüências variáveis. O seu diagnóstico é baseado na probabilidade clinica, 

uso do D-Dímero e na visualização das artérias por exames de imagem.  Este 

trabalho tem como objetivo ressaltar a importância da tomografia 

Computadorizada Helicoidal para o diagnostico de TEP. O estudo trata-se de 

uma revisão bibliográfica, onde foram utilizados livros e base de dados 

científicos. (MATINS; DAMASCENO; AWADA, 2008) 

 

2. INTRODUÇÃO 

O tromboembolismo pulmonar ocorre quando há o descolamento de um trombo 

que se forma no sistema venoso, chega e aloja-se nas artérias pulmonares, 

causando a sua obstrução. (MATINS, el al, 2008). 

A incidência de TEP tem aumentado proporcionalmente ao envelhecimento da 

população e ao aumento das comorbidades (acamados, cirurgias, insuficiência 

cardíaca, câncer). (MARTINS, 2009) 

O TEP muitas vezes não apresenta sintomas clínicos o que dificulta muito o 

diagnóstico, tais sintomas dependem da localização e tamanhos do trombo, 

alem do estado cardiorepiratório prévio do paciente, em pacientes estáveis 

clinicamente, a dispnéia e dor torácica são os sintomas mais freqüentes.   

O seu diagnóstico é baseado na probabilidade clinica, uso do D-Dímero e na 

visualização das artérias por exames de imagem. Os principais exames de 

imagem utilizados no diagnóstico são a arteriografia pulmonar e tomografia 

computadorizada helicoidal. Estudos mostram que a tomografia tem maior 



sensibilidade e maior especificidade no diagnóstico de TEP, alem de permitir 

uma melhor avaliação de doenças que simulam TEP como I.C, DPOC, 

dissecção de aorta, derrame pleural, tumor, pneumonia. Com a implantação 

dos aparelhos de tomografia helicoidal tornou possível uma melhor avaliação 

de vasos cada vez menores e de forma não invasiva ela possibilita a 

visualização do embolo diretamente. (SILVA; MULLER, 2004; MARTINS et al, 

2009; MARTINS; et al, 2008)  

 

3. OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo avaliar os principais métodos de diagnóstico 

para tromboembolismo pulmonar e ressaltar a Importância da tomografia 

computadorizada helicoidal na visualização da artéria obstruída, alem de 

informar as características da doença, sintomas clínicos e tratamento. 

 

4. METODOLOGIA 

Realizou-se revisão bibliográfica de artigos científicos em banco de dados , 

livros didáticos, revistas cientificas como : Scielo, Pubmed, Lilacs, (livros) 

Diagnóstico e tratamento em emergências e Emergências clinicas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Os materiais didáticos como livros e bases de dados foram acessados no 

segundo bimestre de 2013 com os seguintes descritores: Diagnóstico por 

imagem, Tomografia computadorizada, embolia pulmonar,Tromboembolismo,  

Angiotomográfia.     

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  



Os resultados obtidos neste estudos não deixa duvidas que a tomografia 

computadorizada helicoidal é o exame mais sensível, mais especifico, menos 

invasivo, assim a tomografia computadorizada torna-se o exame mais eficaz 

para o diagnóstico precoce de tromboembolismo pulmonar.   
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