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Anatomia 

Radiografia do tórax

Tomografia computadorizada 

Uso de contraste EV

Doenças das vias aéreas

Doenças pleurais

Doenças intersticiais

Doenças do mediastino

Doenças vasculares

Coração 



Aparelho respiratório
 Sistema de tubos que comunicam o parênquima 

pulmonar com o meio exterior.

porção condutora

fossas nasais, nasofaringe, laringe, traquéia

brônquios e  bronquíolos

porção respiratória

bronquíolos respiratórios, ductos  alveolares

e alvéolos





ANATOMIA RADIOLÓGICA

Transparência pulmonar.

Estruturas vasculares pulmonares.

Estruturas vasculares hilares e do mediastino.

Linhas mediastinais.

Traquéia. 

Área cardíaca. 

Seios costofrenicos.

Estruturas ósseas.

Parede torácica.



Anatomia do torax
Fissuras ou cissuras pleurais



1.Partes moles:

simetria das mamas, regiões cervical, supra-escapular, 

2. Ossos: 

coluna, clavículas, costelas, ombros, esterno

3. Coração: 

morfologia e dimensões

4. Aorta e artérias pulmonares: 

tamanho e topografia

5. Mediastino: 

posicao da traqueia e alargamento

Interpretacao radiografica normal



6. Hilos: 

estudo comparativo da morfologia e dimensões

7. Parênquima pulmonar: 

opacidades, hipertransparencias e distribuicao

vascular

8. Pleura:

espessamentos, pneumotórax, derrame pleural

9. Diafragma:

altura, morfologia, estudo comparativo

10. Seios costofrênicos: 

angulo agudo

Interpretacao radiografica normal



Voce deve reconhecer



Objetivo dos exames de imagem

Localização da doença:

vias aéreas

espaços aéreos 

interstício

Diagnostico da doenca quando existe:
inflamatoria

infecciosa

traumatica

tumoral



Doenças torácicas    

As doenças podem acometer:
As vias aéreas

O interstício

O sistema vascular  e linfático pulmonar

A pleura

Uma consequência de doença grave do sistema 
respiratório é a dificuldade de oxigenação do sangue, 
resultando em insuficiência respiratória.



Exames de imagem do tórax

Radiografia (Rx) 

Tomografia computadorizada (TC)

Ressonância magnética (RM)

Ultrassonografia (ecografia)

Angiografia (por cateter, ou TC)

Medicina nuclear (MN)

Biopsia 



Radiografias do tórax
Incidências radiológicas 

PA e perfil

Decúbito lateral

Ápico lordótica

Obliquas 

Decúbito dorsal

Inspiração e expiração



Radiografias do Tórax
PA e Perfil esq

PA                                                        Perfil



Radiografias do Tórax

Decúbito lateral                     Decúbito dorsal em AP



Radiografias do torax  
decubito lateral

Para diferenciar espessamento de derrame pleural



Radiografias do Tórax
costelas

Oblíqua D Oblíqua E



Radiografias do Tórax

Perfil com esôfago contrastado         AP em Ápico lordótica



Radiografias do torax 
apico-lordotica



Radiografias do Tórax

Inspiração                                            Expiração



1.Partes moles:

simetria das mamas, regioes cervical, supra-escapular, 

2. Ossos: 

coluna, clavículas, costelas, ombros, esterno

3. Coração: 

morfologia e dimensões

4. Aorta e artérias pulmonares: 

tamanho e topografia

5. Mediastino: 

posição da traqueia e alargamento

Interpretacao radiografica normal



6. Hilos: 

estudo comparativo da morfologia e dimensões

7. Parênquima pulmonar: 

opacidades, hipertransparencias e distribuição 

vascular

8. Pleura:

espessamentos, pneumotórax, derrame pleural

9. Diafragma:

altura, morfologia, estudo comparativo

10. Seios costofrênicos: 

angulo agudo

Interpretacao radiografica normal



Interpretacao radiografica normal

Divisoes do mediastino



Interpretacao radiografica normal



Alterações radiográficas patológicas

Perda do contorno das estruturas anatômicas normais

Opacidades 

Hipertransparencias 

Deslocamento das estruturas anatomicas

Assimetrias de transparencia

Tamanho do coracao



Sinal da silhueta



Sinal da silhueta
Atelectasia do LMD



Pseudolesões

Posicionamento 

Grau de inspiração

Variantes anatômicas

Técnica radiológica

Causas mais comuns:



Pseudolesão

Hipoexpansão pulmonar

Técnica radiológica



Mastectomia

Pseudolesão



Lobo da veia Ázigos

Pseudolesão



Lobulação do diafragma

Pseudolesão



Gordura para cardíaca

Pseudolesão



Pseudolesão

Ectasia vascular



Radiografia do Tórax

Pseudolesão

Derrame na cissura horizontal



Principais indicações para TC do tórax

Doença endobronquica.

Doença intersticial.

Doença alveolar.

Doença pleural

Nódulo pulmonar 



TC (DENSIDADES RADIOLÓGICAS)

• Ar atmosférico >

• Gordura    >

• Tecidos moles >

• Água                      >

• Osso                      >

• Metal                      >



PADRO ̃ES ANORMAIS EM RADIOLOGIA DE TORÁX 

Padrão • alveolar : 

•É uma opacidade homogênea alveolar, definida como substituição do ar por outras 

substâncias. 

Broncograma • aéreo: 

Pode • estar presente no padrão alveolar, sendo percebido como imagens tubulares 

radiotransparentes relacionadas aos brônquios aerados, circundados por areas de padrão 

alveolar.

Padrão Intersticial: 

O interstício pulmonar é o tecido conjuntivo de sustentação que mantem a arquitetura alveolar. 

Nos processos de Infiltração peribroncovascular ocorre um borramento dos contornos 

brônquicos, vasculares e dos hilos pulmonares aparecendo tbem linhas horizontais densas, 

que são os septos interlobulares espessados. 

As infiltrações intersticiais podem ter um padrão reticular, micronodular e reticulonodular. 

Em TC é chamado de opacidade em vidro fosco ou em vidro jateado. 



Atelectasia:

É o processo de expansão incompleta do pulmão com perda do volume pulmonar. Associado 

na maioria das vezes a aumento na densidade radiográfica que ́ ́puxa as estruturas para o 

lado doenté ́. 

Linfonodomegalia:

Linfonodomegalia mediastinal e / ou hilar pode estar presente em processos infecciosos 

granulomatosos e tumorais. 

Nas radiografias aparecem como massas, podendo haver calcificações. 

Nódulos:

Lesões arredondadas ou ovaladas de limites precisos, com menos de 3 cm de diâmetro. 

Os nódulos devem ser avaliados quanto ao:

tamanho, forma, contorno, densidade, presença de calcificação ou escavação. 

Massas: 

Lesões com características iguais aos nódulos, porém com mais de 3 cm de diâmetro. 

PADRO ̃ES ANORMAIS EM RADIOLOGIA DE TORAX 



Escavação/Cavidade: 

Ocorre quando uma área de necrose de uma massa comunica-se com a via aerea, 

proporcionando drenagem. 

Bolha: 

Coleção gasosa no pulmão, com mais de 1cm e paredes finas. Devido a destruição do 

parênquima (enfisema). 

Derrame Pleural: 

Presença anormal de liquido na cavidade pleural, podendo ser transudato ou exsudato. 

Se acumula por gravidade em ortostase primeiro nos seios costofrênicos posteriores. 

Pode ser loculado ou livre sendo que cada um tem suas características especificas. 

A ultrassonografia pode ser utilizada para detecção de derrame pleural ou para orientacao de 

punção do liquido. 

Pneumotórax: 

E a presença de gás no espaço pleural. 

Na expiração a área de pneumotórax é aumentada e os contornos mais evidentes.

RECOMENDAR NO PEDIDO Rx do tórax em expiração forçada`` 

PADRO ̃ES ANORMAIS EM RADIOLOGIA DE TORÁX 



Pneumonia

Pode ser:

broncopneumonia

AGUDA

pneumonia lobar

CRÔNICA

Pode ser definida, de forma ampla, como qualquer infecção nos pulmões.



Pneumopatia inflamatória

Doença do espaço aéreo

Fatores que alteram os mecanismos 

de defesa do trato respiratório:

Tabagismo

Alterações da Consciência

Alcoolismo

Desnutrição

Deformidades do Tórax

Corpo Estranho

Idade avançada 

Diabetes



Patologia
Na broncopneumonia, as areas afetadas dos pulmoes sao firmes, sem ar e 

tem aparencia cinza ou vermelho-escura.

O pus pode estar presente nos bronquios perifericos e a complicacao 

comum e o abscesso pulmonar com infeccao pleural.

Os organismos causadores dependem das causas que predispoem a 

infeccao.



Doença alveolar

O padrão radiológico e de consolidação pulmonar

Doenças  agudas:

Pneumonia

Edema pulmonar

Hemorragia

Aspiração 

Doenças crônicas:

Neoplasias

Pneumonias crônicas (eosinofilca, em organização)

Proteinose  alveolar



Doença alveolar
Espaço aéreo

O ar no espaço alveolar e substituído por:

Sangue

Pus

Água

Proteínas 

Células 



Interstício pulmonar

Tecido de sustentação que mantem a arquitetura alveolar.

Nos processos de infiltração peribroncovascular ocorre 

borramento dos contornos brônquicos, vasculares e dos hilos 

pulmonares assim as linhas intersticiais tornam-se espessas, 

podendo ter um padrão, micronodular e reticular

Na TC e chamado opacidade em vidro fosco ou jatado



Interstício pulmonar



Interstício pulmonar 

(rede de fibras do esqueleto pulmonar)



Doença intersticial

Doença intersticial pulmonar e caracterizada por infiltrado celular 

e/ou deposito de matriz extracel, nos tecidos peribronquicos, 

peribronquiolares e perivasculares na porção axial e na periferia 

entre as cels endoteliais e epitélio alveolar, nos espaços aéreos 

distais aos bronquíolos terminais

Tc de alta resolução 

Espessura de corte menor que 1mm.

Não utiliza contraste EV

Deve ser complementar ao exame convencional

Para ver doenças intersticiais



Doença intersticial 
TC de alta resolução
Padrão em vidro fosco



Doença intersticial 
TC de alta resolução

Fibrose pulmonar



DOENCAS INTERSTICIAIS 

Pneumonias virais

Influenza

Sarampo

Citomegalovirus

Adenovírus

Herpes

Varicela

Epstein Barr



DOENCAS INTERSTICIAIS 
Pneumocistose (HIV)



Pneumonia intersticial (Influenza)



▪ DPOC é o termo usado para descrever uma obstrução das vias 

aéreas devido à bronquite crônica ou ao enfisema pulmonar

▪ Apesar do substrato anatomopatológico dessas doenças ser 

diferente, elas são estudadas, do ponto de vista terapêutico, como 

uma única entidade. 

▪ Isto decorre do fato de que habitualmente essas duas moléstias 

estão presentes no mesmo paciente, podendo predominar os 

sintomas de uma ou outra.

▪ O grau de obstrução das vias aéreas e a quantidade de tecido 

danificado determinam a severidade da doença.

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
(DPOC)



DPOC / ENFISEMA

DESTRUICAO DOS SEPTOS 

INTRALOBULARES COM

FORMACAO DE BOLHAS.



Enfisema pulmonar

Dilatação dos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais com 

destruição da parede alveolar sem fibrose.

O Rx mostra  qdo as lesões são mais severas.

Os achados característicos são de  hiperinsuflação pulmonar, aumento 

na transparência pulmonar, aumento do diâmetro anteroposterior do 

tórax e retificação do diafragma.



Edema pulmonar agudo

Abuso de droga

Edema cardiogênico

Trauma

Hemorragia pulmonar

Pneumonia aspirativa



Edema pulmonar agudo

12 horas de tratamento

Aspecto e asa de borboleta

Mudança rápida de padrão 



RADIOLOGIA DO TORAX

Termos utilizados em laudos radiológicos:

Aprisionamento aéreo.

Bandas parenquimatosas

Atelectasia pulmonar

Bolha

Broncograma aéreo

Consolidação

Distorção da arquitetura pulmonar

Massa/nódulo

Opacidade



Aprisionamento (sequestro) aéreo.

1. (Fisiopatol.) Retenção de gás ("ar") em todo ou parte do pulmão, durante 

a expiração, devido a obstrução parcial ou completa de vias aéreas, ou por 

anormalidades focais da complacência pulmonar.

2. (TC) Hipertransparencia do parênquima pulmonar, durante a expiração. 

Deve ser diferenciada de diminuição da atenuação por hipoperfusão 

sanguínea secundária a hipertensão arterial pulmonar. 



Banda parenquimatosa

Opacidade alongada, usualmente com vários milímetros de largura e com 

cerca de 5 cm de comprimento, freqüentemente estendendo-se até a 

pleura, que pode estar espessada e retraída no local do contato.

Em geral corresponde a fibrose focal de causa não específica. 



Atelectasia 
(colapso pulmonar)

É a perda de volume pulmonar causada por uma

expansão inadequada dos espaços aéreos.

Classificação da Atelectasia:

Atelectasia de absorção1. : decorre de uma obstrução que impede 

que o ar alcance as vias aéreas distais. Pode acometer o pulmão 

inteiro, o lobo ou um segmento. 

Atelectasia por compressão2. : geralmente associada a acúmulos 

pleurais que comprime o pulmão adjacente.

Atelectasia por contração3. : decorrente de processo fibrótico



Bolha

(Patol.) Espaço aéreo dilatado, bem demarcado, que mede 1 cm ou mais 

de diâmetro com paredes que com menos de 1 mm de espessura.

(TC) Espaço aéreo focal, arredondado, com 1 cm ou mais de diâmetro, de 

parede fina, habitualmente múltiplo ou associado a outros sinais de 

enfisema pulmonar. 



Broncograma aéreo

Imagem radiográfica de brônquios com 

ramificações, contendo ar, circundado por 

alvéolos sem gás (devido à obliteração da luz 

alveolar). 



Broncograma aéreo
Pneumonia lobar



Consolidação

1. (Patol.) É a substituição do ar alveolar por transudato, exsudato, 

sangue, linfa ou tecido.

2. (TC) Aumento homogêneo da atenuação do parênquima pulmonar, 

que obscurece as margens dos vasos e as paredes das vias aéreas.            

Pode haver broncograma aéreo. 

Doenças agudas: pneumonia, aspiração, edema ou 

hemorragia pulmonar.

Doenças crônicas: pneumonia eosinofilca, proteinose 

alveolar, neoplasia e pneumonia em organização.



Consolidação

Broncopneumonia



Distorção arquitetural

Manifestação de doença pulmonar em que os brônquios, vasos 

pulmonares, fissura, fissuras ou septos de lóbulos pulmonares 

secundários estão deslocados anormalmente. 



Distorção da arquitetura pulmonar

Fibrose pulmonar



Opacidade

(Radiol.) Imagem que atenua mais o feixe de raios X do que as 

estruturas adjacentes.

Na tomografia aparece como área mais branca do que seus 

arredores.

Usualmente aplicada a imagens de coleções líquidas e tecidos 

pulmonares não específicos, com atenuação maior que a do 

pulmão aerado adjacente. 



Massa / nódulo

Características de nódulo benigno:

Homogêneo

Contornos bem definidos

Calcificação central

Ausência de captação de contraste 

Ausência de alteração desmoplasica adjacente

Características de nódulo maligno:

Heterogêneo 

Contornos irregulares

Ausência de calcificação

Impregnação de contraste

Alteração desmoplasica adjacente



Massa e nódulo
Nódulo: 

(Patol.) Pequeno foco de tecido anormal, grosseiramente 

esférico. 

(Radiol.) Opacidade arredondada, moderadamente bem 

marginada menor que 3 cm no diâmetro maior. 

Massa:

(Radiol.) Qualquer opacidade pulmonar ou pleural, arredondada 

isolada maior que 30 mm em diâmetro na radiografia.



Vias de condução aérea

Traqueia e brônquios



Doenças endobroquicas

Broncoscopia

Broncolitiase

Tb

Lesões  vegetantes

Trauma



Doenças endobronquicas

Broncolitiase



Doenças endobronquicas
estenose brônquica 



Doenças endobronquicas 
Papilomatose traqueal



Doença brônquica

Bronquiectasias:

A destruição dos componentes elástico e muscular da parede 

brônquica leva a dilatação desta, com acumulo de secreção e 

ar.



Estruturas vasculares dos pulmões

Artérias e veias pulmonares.

Angiotomografia.

arterial

venosa



Doenças de Origem Vascular
Embolia, Hipertensão e Infarto Pulmonar  

Os coágulos sanguíneos que bloqueiam as artérias 

pulmonares se originam de êmbolos.

>  95% dos êmbolos pulmonares surgem de trombos das 
veias dos membros inferiores.

60 -80% das embolias são assintomáticas, 5% causam       
corpulmonale agudo, choque ou morte e o restante causa 
infarto pulmonar.

As consequências fisiopatológicas da tromboembolia pulmonar 

dependem do tamanho do êmbolo e do estado 

cardiopulmonar do paciente.

Elevação  da pressão da artéria pulmonar devida ao 1.

bloqueio do fluxo e por vasoespasmo.

Isquemia do parênquima pulmonar2.



Hipertensão pulmonar

A hipertensão pulmonar geralmente é secundária a uma 

redução de calibre do leito vascular ou a uma elevação 

do fluxo sanguíneo pulmonar.

Causas principais

Doença pulmonar obstrutiva crônica ou intersticial

Êmbolos pulmonares recorrentes

Doenças cardíacas



Tromboembolismo pulmonar

Os infartos pulmonares são tipicamente hemorrágicos 

devido a passagem de sangue a partir da circulação 

brônquica. 

Os infartos têm a forma de cunha e geralmente há 

reação pleural associada, responsável pela dor no peito 

que ocorre nesses casos. 

Com o tempo, os infartos tornam-se organizados 

formando uma cicatriz fibrosa. 



Tromboembolismo pulmonar
AngioTC para TEP



Neoplasias Pulmonares

A incidência de câncer pulmonar está relacionada aos 

principais fatores causais de tabagismo e carcinógenos 

industriais. 

O câncer pulmonar dissemina-se por 4 vias: 

local, 

linfática,

transcelômica e 

hematogênica. 



De acordo com um segundo método de classificação, os 

tumores pulmonares dividem-se em:

Carcinoma de células escamosas: 
tipo mais comum de carcinoma brônquico. Geralmente são centrais e próximos à 
carina.

Adenocarcinoma: 
geralmente é um tumor periférico. Existem 4 padrões histológicos principais –
acinar, papilar, carcinoma sólido com produção de mucina e carcinoma 
broncoalveolar. 

Carcinoma bronquíolo alveolar: 
caracteriza-se pela disseminação ao longo dos septos alveolares. 

Carcinoma indiferenciado de pequenas células: 
é o mais maligno dos cânceres pulmonares; surge no epitélio brônquico, mas exibe 

diferenciação em células neuroendócrinas contendo grânulos neurossecretores. 

Carcinoma indiferenciado de células grandes: 
não apresenta características de diferenciação na microscopia óptica. 



Carcinoma de Células Escamosas

Adenocarcinoma



Tu. de pulmão

Objetivo dos exames de imagem:

Confirmar a lesão

Lesões satélite

Relação com as estruturas vizinhas

Invasão linfática

Diagnostico inicial e feito por Rx.•

A TC serve para • estadiar a doença 

(determinar a extensão local, 

linfonodoamegalias e outros nódulos).



Tumor de pulmão  

Características do nódulo / massa.

Localização. 

Relação com estruturas adjacentes.

Nódulo satélite.

Linfonodomegalia.

Derrame pleural.

Tipo histológico



Tumor de pulmão 

Características radiológicas de um 

nódulo maligno:
Contornos indefinidos

Calcificação  excentrica ou microcalcificação

Crescimento rápido 

Vascularizado



Tumor de pulmão

estadiamento



Tu. de pulmão
Uso de contraste EV



Tu de pulmão



Tumor de Pancoast



Nódulos múltiplos  



Pleura

A pleura e uma membrana serosa mesotelial simples escamosa 

aderida a parede torácica e a superfície do pulmão.

Mesotélio é um epitélio pavimentoso simples que reveste as 

cavidades do corpo. Nos capilares sanguíneos e linfáticos são 

denominados endotélios.

O mesotélio está presente nas cavidades  pleural, peritonial e 

pericárdica, e ainda no túnica vaginal do testículo.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Epit%C3%A9lio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Endot%C3%A9lio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pleura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Perit%C3%B4nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Peric%C3%A1rdio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo


Afecções pleurais

• Derrames pleurais

• Espessamentos pleurais

Tuberculose 

• Pneumonias bacterianas 

• Neoplasias

• Colagenoses 

• Septicemia 

• Embolia pulmonar 

• Infecção por vírus ou fungos 

• Pancreatite 

• Uremia 

• Síndrome de Meigs

• Quilotórax



Espessamento pleural

Pode ser secundário a trauma, processo 

inflamatório/infeccioso (ex.Tb) e neoplasia.

Calcificação indica cronicidade.

Ocorre habitualmente nas porções mais 

profundas do tórax (seios costofrênicos 

posteriores e laterais).



Derrame pleural
E o acumulo de liquido no espaço pleural

Pode ser por:

Transudato

Sangue

Quilo



Derrame pleural

Livre

Derrame pleural livre



Pleura e espaço pleural
derrame pleural



Derrame na cissura horizontal



Derrame pleural
Encistado

Derrame pleural septado



Derrame pleural
Empiema



Pneumotórax
E a presença der ar no espaço pleural:

Pode ser por:

Trauma–

Espontâneo–

Pneumocistose–

Doença intersticial – pulmonar

Neoplasia–

Asma–



Pneumotórax



Trauma torácico

Lesões pulmonares.

Lesões do mediastino.

Lesões do diafragma.

Lesões vasculares.

Lesões ósseas. 



Fim 


