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RESUMO 

 O intuito desta revisão bibliográfica é descrever como essa patologia 

Tromboembolismo Pulmonar procede e mencionar alguns métodos utilizados para o 

diagnostico, como a cintilografia pulmonar e angiotomografia computadorizada. O 

Tromboembolismo pulmonar (TEP) é uma instalação de um coágulo sanguíneo na 

circulação arterial pulmonar, causando a obstrução. Nesta revisão será abordado 

alguns estudos sobre a patologia e suas, vantagens e desvantagens perante alguns 

diagnósticos.  

 

INTRODUÇÃO  

 O desenvolvimento dessa pesquisa é sobre a patologia Tromboembolismo 

pulmonar (TEP) que é a obstrução da artéria pulmonar ou um de seus ramos por um 

trombo originário na maioria das vezes do território venoso O TEP pode ser 

classificado em agudo, caracterizado pela presença de sintomas e sinais 

imediatamente após a obstrução dos vasos pulmonares, ou crônico, que é marcado 

pela instalação progressiva, ao longo de meses ou anos, de dispneia em 

decorrência do desenvolvimento de hipertensão pulmonar (STEVENS; LOWE; 

2002). 

 A principal causa de Tromboembolismo pulmonar são os êmbolos que se 

originam de tromboses nas veias dos membros inferiores, um quadro chamado de 

trombose venosa profunda (TVP), que são pedaços de trombos das veias das 

pernas, coxas ou pelve que costuma embolizar para os pulmões. A TVP após as 

cirurgias pode ocorrer mesmo em pacientes jovens e sem outras doenças, nem 

sempre a TVP que dá origem ao êmbolo consegue ser identificada, principalmente 

se o paciente já tiver tido alta do hospital.  Quanto mais fatores de risco um paciente 

acumular, maiores são suas chances de desenvolver uma trombose dos membros 

inferiores. O diagnóstico da embolia pulmonar é feito através de exames, como a 

angiotomografia computadorizada, cintilografia pulmonar ou angiografia pulmonar, 

entre outros. Uma vez diagnosticada a embolia, é importante investigar a causa para 

que se possa prevenir novas embolias. Por outro lado, há pacientes que apresentam 

quadros de embolia pulmonar sem nenhuma causa evidente. Nestes pacientes é 



 
 

importante investigar trombofilias, ou seja, doenças do sangue que causam 

formação espontânea de trombos nas veias (KUMAR; ABBAS; FAUSTO; 2003).  

 

OBJETIVO  

 O principal objetivo deste trabalho é descrever como ocorre o 

desenvolvimento da patologia Tromboembolismo Pulmonar (TEP), visando seus 

diferentes diagnósticos. Passando por estudos tecnológicos e científicos, que levam 

os métodos de diagnósticos de forma menos invasiva, utilizados nos dias de hoje.  

 

 METODOLOGIA 

 A pesquisa feita neste trabalho tem como base dados científicos, como livros, 

revistas e periódicos científicos. Esse estudo exerce métodos sobre a patologia 

Tromboembolismo Pulmonar. Levando a realização de uma avaliação critica do 

conteúdo levantado para a elaboração do trabalho, com o emprego de técnicas meta 

análises.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 Esse método de cintilografia pulmonar  usa o mapeamento da micro 

circulação pulmonar com macro agregados radioativos de grande importância no 

tromboembolismo pulmonar. Realizado nos pulmões, com o objetivo de detectar 

possível obstrução, que impeça a passagem de ar ou do fluxo sanguíneo nestes 

provocando uma tromboembolia pulmonar. Há dois tipos de cintilografia de acordo 

com a técnica usada, a de ventilação e a de perfusão, que ambas necessitam de 

administração de um radiofármaco, o tecnécio metaestável. E são feitas apenas na 

sala de gama câmara. É realizado em duas partes seguidas, de ventilação que é 

feita com inalação do marcador aerossol de 99mTc-DTPA (ácido dietileno-triamino 

pentacético) diluído em água destilada e outra de perfusão, que , é injetado  99mTc-

MAA (macroagregado ou microesferas de albumina) na corrente sanguínea (MEIRA; 

2013). Assim mostrando se há zonas do pulmão que não estão ventilando, onde não 

há entrada e saída de ar, ou seja, se está fazendo troca gasosa correta. O resultado 

deste exame é feito através da comparação das zonas que são pouco reativas 

(realçadas), da ventilação e da perfusão.  A realização do teste não implica qualquer 



 
 

preparação, é um exame realizado com alguma urgência devido à necessidade de 

diagnóstico e tratamento. 

 A Angiotomografia computadorizada é feita pela tomografia computadorizada 

multi-slice, utiliza raios-X para produzir imagens sequenciais de acordo com 

estruturas do corpo. Tem precisão e  qualidade de imagens geradas em relação aos 

vasos sanguíneos e a duração extremamente curta do exame. O contraste iodado 

usado no exame é HenetiX® 350, injetado na veia, sendo assim, realçando para 

criar imagens detalhadas dos vasos sanguíneos. Podendo ser utilizadas no 

diagnostico de estreitamento ou obstrução das artérias pulmonares. É possível fazer 

reconstruções em 3D, assim facilitando e permitindo a localização e a avaliação do 

grau de obstrução, servindo também para controlar a evolução do paciente 

(IBANEZ; LOPEZ; NAVALPOTRO; 2001). Após a realização da angiotomografia, o 

paciente pode imediatamente retomar suas atividades normais. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O objetivo geral desse trabalho foi desenvolver uma pesquisa que permita, 

extrair ativos de conhecimento a partir de bases textuais, como livros, jornais, artigos 

científicos, entre outros. Com a perspectiva de expandir os conceitos que envolvem 

a patologia Tromboembolismo Pulmonar. No entanto, ressalto que de acordo com os 

dados coletados, foi possível identificar outros métodos de diagnósticos, assim 

sendo focado nos: Cintilografia e Angiotomografia. Por fim, de acordo com os 

estudos realizados, vários dos processos tecnológicos e das pesquisas científicas, 

tem como função o conhecimento e aprimoramento de evoluir o diagnóstico rápido e 

preciso, sobre saúde do paciente. 
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