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RESUMO 
Em março de 2020, o COVID-19 foi declarada pandemia, causado pelo vírus SARS-COV-2, 
o contágio ocorre entre humanos, tal patologia é capaz de causar uma síndrome respiratória 
aguda, que varia de casos leves, a graves, chegando a um quadro de insuficiência 
respiratória. O principal método de imagem disponível na atualidade, para avaliação 
detalhada do parênquima pulmonar (principal órgão acometido nessa entidade) é a 
tomografia computadorizada, tal exame apresenta alta sensibilidade, porém baixa 
especificidade. Baseado nisso, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do 
tipo aplicada e utiliza os conceitos de pesquisa qualitativa que visa demostrar o significado 
dos aspectos tomográficos no apoio ao diagnóstico de COVID. Para isso, é importante o 
reconhecimento dos principais achados tomográficos, caracterizados por, opacidades 
pulmonares em “vidro fosco”, arredondadas, associado a reticulado fino, consolidações, 
sinal do halo invertido, a distribuição geralmente é bilateral, difusa, predominantemente 
periférica. Outro dado importante que é possível ser obtido por este método é uma 
estimativa aproximada da extensão do acometimento pulmonar pela doença (análise visual). 
A estimativa tem sido graduada em menor que 25%, leve; entre 25% e 50%, moderada e 
maior que 50% acentuada. Tal importância se dá, uma vez que o acometimento maior que 
50% do parênquima pulmonar, tem sido utilizado como critério adicional para a decisão de 
internação. Outra correlação demonstrada é a relação do tempo de evolução, gravidade e 
extensão do acometimento, divididas em fases inicial, intermediária e tardia. Deste modo é 
fundamental importância que a comunidade médica esteja familiarizada com as formas de 
apresentação por imagem da COVID-19, grau de acometimento estimado, assim como com 
a evolução esperada dos achados radiológicos, já que tais dados juntamente com dados 
clínicos  tem ajudado as equipes clínicas na determinação de estadiamento, de condutas 
isolamento e tratamento de pacientes suspeitos e com diagnóstico confirmado de COVID-
19.  
 
Palavras-chave: COVID-19. Tomografia computadorizada. “Vidro fosco”. Extensão do 
acometimento. 
 

ABSTRACT 
In March 2020, COVID-19 was declared a pandemic, sent by the SARS-COV-2 virus, 
contagion occurs among humans, such a pathology is capable of causing an acute 
respiratory syndrome, which varies from cases to severe, reaching a respiratory failure. The 
main imaging method currently available for detailed evaluation of the pulmonary 
parenchyma (the main organ affecteeitad in this entity) is CT, which is highly sensitive, but 
with low specificity. Based on this, the present study is classified as an applied research and 
uses the concepts of qualitative research that aims to demonstrate the meaning of CT 
aspects in supporting the diagnosis of COVID. For this, it is important to recognize the main 
CT findings, characterized by rounded focal ground-glass opacity, associated with a fine 
lattice, consolidation, an inverted halo sign, a distribution that is generally bilateral, diffuse, 
predominantly peripheral. Another important data that can be found by this method is a rough 
estimate of the extent of lung involvement by the disease (visual analysis). The estimate has 
been graded at less than 25%, light; between 25% and 50%, moderate and greater than 50% 
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accentuated. Such importance is given, since the involvement greater than 50% of the lung 
parenchyma, has been used as an additional criterion for the decision of hospitalization. 
Another demonstrated correlation is the relationship between the time of evolution, severity 
and extent of the attack, divided into early, intermediate and late phases. Thus, it is of 
fundamental importance that the medical community is familiar with the forms of presentation 
by image of COVID-19, the estimated degree of involvement, as well as with the expected 
evolution of radiological findings, since such data together with clinical data has helped as 
Clinical teams in determining staging, conduct isolation and treatment of suspected patients 
with a confirmed diagnosis of COVID-19. 
 
Keywords: COVID-19.CT. "Focal ground-glass opacity". Extension of involvement. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo apresentar ao leitor as principais 

características tomográficas observadas na infecção viral, pelo novo coronavírus: 

SARS-COV-2, baseado em casos do Hospital Central do Exército, durante a 

pandemia. 

Em dezembro 2019, foi notificada à Organização Mundial da Saúde (OMS) a 

ocorrência de um surto de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, 

República Popular da China. O agente etiológico foi rapidamente, identificado, um 

novo coronavírus: SARS-COV-2. O surto teve início em um mercado de frutos do 

mar e animais vivos (DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, 

HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN). 

O Comitê Internacional de Emergência da Organização Mundial da Saúde 

declarou oficialmente o surto uma “emergência de saúde pública de interesse 

internacional” em 30 de janeiro de 2020, e em 11 de março de 2020, a doença foi 

declarada como pandemia (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - 2020). 

No Brasil, o primeiro caso de COVID-19 foi confirmado em 26 de fevereiro de 

2020. Os dois primeiros casos confirmados eram de indivíduos do sexo masculino, 

residentes na cidade de São Paulo, SP, que haviam regressado de viagem à Itália. 

Em 3 de março, já havia 488 casos suspeitos notificados (VIGILÂNCIA EM SAÚDE -

2020).  

De forma semelhante aos dois outros coronavírus respiratórios humanos 

patogênicos, o SARS-COV-2 é transmitido de humano para humano e assim como 

os outros é capaz de causar doença respiratória grave; contudo, ele se distingue 

pela capacidade de transmissão a partir de casos assintomáticos, fato que, somado 

à existência de uma proporção desconhecida de doentes que não desenvolvem 

manifestações clínicas da doença, afetam a capacidade de contenção da 

propagação do vírus (VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 2020). 

Diversas pesquisas têm sido conduzidas em busca de testes diagnósticos 

rápidos, economicamente viáveis, com boa acurácia, assim como estudos quem 

buscam desenvolver vacinas, testar opções terapêuticas e maneiras para prevenção 

desta doença e suas complicações (WORLD HEALTH ORGANIZATION - 2020). 
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Diante de uma pandemia, estas ações devem ser reconhecidas como 

legítimas, para tentar minimizar as consequências, principalmente no cenário de 

uma doença nova, que tem mostrado alta transmissibilidade, alta taxa de 

complicações e internação em unidades de terapia intensiva, óbitos e elevado 

consumo de recursos em saúde, além das impactantes consequências econômicas 

mundiais (WORLD HEALTH ORGANIZATION -2020). 

A doença provoca uma síndrome respiratória aguda, que varia de casos 

leves, a casos graves, com insuficiência respiratória. Estima-se necessidade de 

internação em 14% dos casos. A letalidade varia de acordo com a faixa etária, 

condições clínicas e comorbidades associadas (GAUTRET – 2020). 

A fim de demonstrar características tomográficas observadas na infecção 

viral, pelo SARS-COV-2, os principais aspectos tomográficos serão abordados, sem 

pretensão de esgotar o assunto, além disso, deve ser levado em consideração 

possíveis novas descoberta e informações por toda sociedade, tendo em vista o 

grande número de estudos sobre o assunto, principalmente pelo fato de a doença ter 

sido descoberta recentemente e sua ampla visibilidade, visto que é uma pandemia. 

1.1 PROBLEMA 

Até dezembro de 2019, não era conhecido infecções causadas pelo novo 

coronavírus, SARS-COV-2, deste modo suas principais características, como 

aspectos clínicos, epidemiológicos, radiológicos, graus transmissibilidade e 

tratamento de tal patologia eram desconhecidas. 

Com o decorrer do tempo muitas descobertas foram feitas, observou-se alto 

grau de transmissibilidade, culminando na pandemia decretada em março de 2020, 

observou-se ainda diferentes graus de acometimento, desde casos de pacientes 

assintomáticos, casos leves a casos graves, com evolução para insuficiência 

respiratória  e óbitos, deste modo o reconhecimento das diversas características 

desta patologia, desde fatores epidemiológicos, diagnóstico, tratamento, prevenção 

e vacina se tornaram de suma importância no cenário mundial. 

O vírus tem como alvo principal o sistema respiratório. Os principais métodos 

de imagem disponíveis na atualidade, para avaliação do parênquima pulmonar são a 

radiografia (Raio X) e a tomografia computadorizada, entretanto devido ao tipo de 

acometimento causado pelo novo coronavírus, as imagens de tomografia 

computadorizada do tórax tem se mostrado uma aliada fundamental dos 
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profissionais de saúde e dos pacientes uma vez que seus resultados podem 

contribuir de forma determinante no direcionamento precoce da conduta médica.  

Deste modo, médicos radiologistas ao redor do mundo estão utilizando as 

imagens fornecidas pela tomografia, juntamente com dados clínicos para ajudar as 

equipes clínicas na determinação de estadiamento, de condutas e tratamento de 

pacientes suspeitos e com diagnóstico confirmado de COVID-19.  

Assim sendo o reconhecimento dos aspectos radiológicos típicos do 

comprometimento pulmonar na infecção pelo novo coronavírus são de fundamental 

importância no contexto epidemiológico mundial.  

1.2 OBJETIVOS 

A fim de demostrar a relevância da tomografia computadorizada, no apoio ao 

diagnóstico de COVID-19, no cenário de pandemia, assim como sua importância no 

majeno clínico, o presente artigo, teve por objetivo descrever e retratar aspectos 

tomograficos típicos e sugestivos de COVID-19, exemplificando-os com casos de 

COVID-19, no Hospital Central do Exército (HCE), durante a pandemia. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento lógico 

do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a. Explicitar quando suspeitar que um indivíduo pode estar com COVID-

19. 

b. Apresentar os principais sintomas de COVID-19. 

c. Elucidar quais os principais métodos diagnósticos podem ser utilizados 

para auxílio no diagnóstico de COVID-19. 

d. Demonstrar a importância e limitações da tomografia computadorizada 

no diagnóstico e acompanhamento do paciente com COVID-19. 

e. Apresentar quando será útil a utilização da tomografia 

computadorizada. 

f. Descrever e exemplificar com imagens, os principais achados 

tomográficos que sugerem COVID-19 em uma tomografia 

computadoriza. 

g. Explicar como o resultado da tomografia computadorizada pode alterar 

a conduta frente um paciente com COVID-19, 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
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h. Concluir demonstrando a importância da tomografia computadorizada 

no cenário de uma pandemia por COVID-19. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Em dezembro 2019, foi notificado um surto de pneumonia na China. O qual o 

agente etiológico identificado, foi um novo coronavírus: SARS-COV-2. Em março de 

2020 a doença foi declarada pandemia. 

Tal vírus é transmitido de humano para humano e é capaz de causar doença 

respiratória que varia de pacientes assintomáticos, casos leves a casos graves e 

com evolução letal; a possibilidade de transmissão por assintomáticos, é um fator 

que influência a capacidade de contenção da propagação do vírus. 

O vírus tem como alvo principal o sistema respiratório, imagens de tomografia 

computadorizada do tórax tem papel importante no auxílio ao diagnóstico, 

estadiamento e controle da evolução de pacientes. Deste modo, o reconhecimento 

dos aspectos tomográfico, típicos do comprometimento pulmonar na infecção 

pelo novo coronavírus, juntamente com dados clínicos é de grande importância no 

contexto epiodemiológico mundial atual. 

Nesse sentido, o presente estudo se justificou por promover uma pesquisa a 

respeito de um tema atual e de suma importância no cenário da saúde global, 

contribuir com a demonstração de quando a tomografia computadorizada deve ser 

utilizada, no contexto da pandemia de COVID-19, sua importância e quais os 

principais achados de imagens sugestivos de COVID-19 e como tais achados podem 

influenciar quanto as condutas perante os pacientes, através da demonstração de 

exames realizados em pacientes atendidos no Hospital Central do Exército. 

Por fim, o presente estudo se constituirá em mais um trabalho que abordará a 

pandemia COVID-19, aumentando o escopo de trabalhos científicos que servirão em 

um futuro próximo como subsídios para novas pesquisas. Assim, talvez a maior 

contribuição deste trabalho, será o fato de ajudar, em consonância com os trabalhos 

de outros autores, a manutenção da busca pelo aprimoramento. 

 

2. METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
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problema, o delineamento desta pesquisa contemplou levantamento e seleção da 

bibliografia; coleta dos dados, leitura analítica e fichamento das fontes e discussão 

dos resultados 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do 

tipo aplicada, por ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos relacionados ao auxílio do diagnóstico 

o mais precoce possível do COVID-19, o qual é fundamental para garantir o 

tratamento oportuno, visando menores consequencias ao paciente, diminuir a 

letalidade do quadro e do ponto de vista da saúde pública, o rápido isolamento do 

paciente, que é crucial para a contenção dessa doença transmissível.  

Quanto à forma de abordagem do problema, utiliza-se os conceitos de 

pesquisa qualitativa que visa demostrar o significado dos aspectos tomográficos no 

apoio ao diagnóstico de COVID.  

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, a fim de 

esclarecer a importância dos achados tomográficos no auxílio ao diagnóstico 

precoce de COVID, ajudando assim nas condutas médicas e socias de isolamento, o 

procedimento utilizado para isso é a partir do levantamento de dados e análise 

dessas imagens de exames realizados no HCE e relacionados diversas bibliografias 

atuais do assunto. 

2.1 LEVANTAMENTO DE DADOS 

Foram compilados dados de 35 pacientes com suspeita clínica de COVID-19, 

e achados tomográficos sugestivos de infecção viral por COVID, no Hospital Central 

do Exército (HCE) no período de 30/04/2020 a 23/05/2020. Não houve predileção 

por sexo, faixa etária, comorbidades ou demais aspectos clínicos. Tais dados foram 

relacionados na Tabela 1. 

Os exames foram realizados no setor de radiologia e diagnóstico por imagem 

do HCE, e apresentavam achados sugestivos de COVID-19, a partir da análise 

desses exames foi feita a estimativa do envolvimento pulmonar conforme será 

comentado posteriormente neste mesmo trabalho. A estimativa é dividida em 

acometimento menor que 25%,leve; entre 25 e 50%, moderado e maior que 50 %, 

acentuado.  

Os exames não foram confrontados com demais exames para diagnóstico de 

COVID, visto que em um cenário de pandemia protocolos hospitalares foram 
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ajustados de modo dinâmico, muitos desses pacientes não necessitaram de 

internação hospitalar. E principalmente visto que a ênfase deste trabalho é nos 

achados tomográficos e sua importância no cenário da pandemia. 

 

TABELA 1 - Relação dos pacientes com achados tomográficos suspeitos de 

COVID, sexo, idade e % estimado de acometimento. 

  SEXO IDADE (Anos) ACOMETIMENTO % 

M 56 <25 

F 53 <25 

M 75 Entre 25 - 50 

F 68 > 50 

M 47 Entre 25 - 50 

M 65 > 50 

F 78 < 25 

M 72 > 25 

M 65 > 50 

F 62 <25 

F 61 <25 

F 64 Entre 25 – 50 

M 82 >50 

M 60 >50 

M 74 Entre 25 – 50 

F 46 <25 

F 34 <25 

M 67 <25 

M 75 <25 

F 58 >50 

M 38 Entre 25 – 50 

F 58 >50 

F 62 Entre 25 – 50 

M 53          >50 

M 64 <25 

F 64 >50 

M 73 >50 

F 51 <25 

F 74 Entre 25 – 50 

M 38 <25 

F 67 Entre 25 – 50 

M 53 <25 

M 47 Entre 25 – 50 

M 44 Entre 25 – 50 

F 32 <25 
Fonte: O autor 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As pesquisas sobre COVID e os desdobramentos abordados no presente 

estudo foram realizadas com o intuito de reunir e expor tais conceitos e abordar, de 

forma clara e sucinta, dentro daquilo que interessa ao presente trabalho, aspectos 

gerais da infecção pelo SARS-COV-2, com ênfase nos aspectos tomográficos do 

COVID-19, a importância do auxílio da tomografia computadorizada no diagnóstico e 

no curso da doença como um todo, em um contexto de pandemia. 

A rápida disseminação dessa nova infecção causada pelo novo coronavírus 

(SARS-CoV-2), iniciada na China, resultando em uma epidemia, cuja forma principal 

de transmissão é de pessoa para pessoa, por via respiratória ou após tocar em 

superfícies contaminadas e, em seguida, nos olhos, nariz ou boca. A epidemia se 

alastrou para outros continentes, sendo posteriormente documentados surtos 

relacionados à transmissão local. Atualmente, a doença é considerada pandemia. 

O espectro da apresentação clínica é amplo, desde assintomáticos até 

pacientes com doença crítica. A maior parte das infecções pulmonares é leve, porém 

existem formas graves, especialmente em idosos e pessoas com comorbidades, 

podendo cursar com dispneia, hipoxemia, grande envolvimento pulmonar, 

insuficiência respiratória, choque e insuficiência de múltiplos órgãos.  

A possibilidade de COVID-19 deve ser suspeitada em pacientes sintomáticos, 

que nos últimos 14 dias tenham tido contato com um caso suspeito ou confirmado de 

COVID-19, ou que estejam em áreas onde a transmissão disseminada tenha sido 

documentada.  

 

3.1 Manifestações clínicas 

 

 O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como uma síndrome gripal. 

As pessoas com COVID-19 geralmente desenvolvem sinais e sintomas, cerca de 5 a 

6 dias após a infecção (período médio de incubação de 5 a 6 dias, intervalo de 1 a 

14 dias). As manifestações clínicas mais frequentes são, febre, fadiga, tosse seca, 

anorexia, mialgia, dispneia, odinofagia, alterações do paladar, confusão mental, 

cefaleia, dor de garganta, rinorréia, dor torácica.  
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3.2 Diagnóstico  

 

O diagnóstico definitivo se dá a partir da detecção do RNA do SARS-CoV-2 

por RT-PCR, em material colhido da nasofaringe ou da orofaringe. No entanto, se 

esse teste for negativo e a suspeita clínica for alta, a recomendação é de que ele 

seja realizado novamente e/ou sorologia. 

 

3.2.1 Tomografia computadorizada 

 

No contexto atual e principalmente no início da pandemia, o resultado da RT-

PCR, no geral tem sido disponibilizado dentro de um prazo mais longo que o 

relatório da tomografia, deste modo, esta passou a assumir papel importante dentro 

da avaliação global dos pacientes, inclusive devido a sua alta sensibilidade, ainda 

que pouco específica, na detecção dos achados pulmonares mais frequentes na 

doença. 

A tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) do tórax não deve 

ser usada, para rastreamento ou isoladamente para diagnóstico de COVID19. A 

mesma pode auxiliar na definição diagnóstica, porém precisa ser correlacionada com 

os dados clínicos e laboratoriais.  

A tomografia computadorizada do tórax deve ser utilizada em pacientes 

hospitalizados, com sinais de gravidade, com sintomas de pneumonia e com 

indicações clínicas específicas (Como por exemplo, baixa saturação de oxigênio, 

febre e tosse por períodos prolongados, piora clínica significativa, taquipneia).  Para 

pessoas assintomáticos, contactantes ou não e sintomáticos leves, não se 

recomenda qualquer exame de imagem.  

Quando indicada, o protocolo é uma tomografia de alta resolução (TCAR), 

preferencialmente com protocolo de baixa dose, a princípio sem uso do meio de 

contraste endovenoso.  

Este método pode ajudar no diagnóstico da doença, porém não pode 

isoladamente confirmá-lo nem excluí-lo. A tomografia apresenta alta sensibilidade, 
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porém baixa especificidade, devido a sobreposição dos achados com infecções 

pulmonares de diferentes etiologias. 

Os achados tomográficos mais frequentes são: opacidades pulmonares em 

“vidro fosco” ( aumento da densidade do parênquima pulmonar em que permanecem 

visíveis os contornos dos vasos e brônquios no interior da área acometida), com 

morfologia arredondada algumas vezes, podendo estar associado a reticulado fino 

(configurando o padrão de pavimentação em mosaico), consolidações e o sinal do 

halo invertido, a distribuição geralmente é bilateral, envolvendo vários lobos 

pulmonares, predominantemente periférica, com leve predileção pelas regiões 

posteriores e pelos lobos inferiores. Como demostrado nos exames a seguir (Figuras 

1 a 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Corte axial - TC de tórax sem contraste mostrando 
opacidades em vidro fosco arredondadas em ambos os 
pulmões, algumas periféricas distribuídas bilateralmente. 
Fonte: Arquivos HCE 
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São menos comuns a presença de nódulos e micronódulos pulmonares, 

cavidades, linfonodomegalias e derrame pleural.  

Neste contexto de alta demanda e urgência para disponibilização dos 

resultados, é importante que o relatório radiológico seja direto e o mais claro 

Figura 2. Corte axial - TC de tórax sem contraste mostrando 
Opacidades em vidro fosco, associado a espessamento septal 
de permeio (pavimentação em mosaico), multifocais bilaterais, 
envolvendo vários lobos pulmonares. Fonte: Arquivos HCE 

 

Figura 3. Corte axial - TC de tórax sem contraste mostrando 
Opacidades em “vidro fosco”, confluentes formando 
consolidações (esquerda) observa-se também, opacidades 
em “vidro fosco” e espessamento septal de permeio 
(“pavimentação em mosaico”) (direita). Acometimento 
bilateral. Fonte: Arquivos HCE 

 

 



11 

 

possível. A informação mais relevante a ser passada diz respeito à presença ou 

ausência de acometimento pulmonar, se o aspecto dos achados é compatível com 

processo infeccioso e, nos casos positivos, se as alterações sugerem etiologia viral, 

particularmente de COVID-19, ainda que exista sobreposição dos achados com 

outras doenças infecciosas.  

Estudos relataram ser de grande importância inserir uma estimativa 

aproximada da extensão do acometimento pulmonar pela doença (análise visual). A 

estimativa visual tem sido graduada em menor que 25%,leve; entre 25% e 50%, 

moderado e maior que 50% acentuado. Existe ainda alguns estudos onde há a 

graduação maior que 75%. A estimativa da extensão tem sido considerada útil, no 

manejo dos pacientes, sempre juntamente com exame físico e dados clínicos. Tal 

importância se dá, uma vez que o acometimento maior que 50% do parênquima 

pulmonar, tem sido utilizado como critério adicional para a decisão de internação.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Reformatação coronal de TC de tórax sem 
contraste, mostrando opacidades em vidro fosco, 
associado a espessamento septal de permeio 
(pavimentação em mosaico), bilateralmente, 
predominantemente periférico. Fonte: Arquivos HCE 
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Figura 6. Reformatação coronal de TC de tórax sem 
contraste, mostrando opacidades em vidro fosco, 
confluente formando consolidações e associado a 
espessamento septal de permeio (pavimentação em 
mosaico), bilateralmente. Fonte: Arquivos HCE 

 

 

Figura 5. Corte axial - TC de tórax sem contraste 
mostrando Opacidades em “vidro fosco”, associado a 
espessamento septal de permeio (“pavimentação em 
mosaico”). Acometimento bilateral. Fonte: Arquivos HCE 
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Foi demonstrado ainda, que indivíduos assintomáticos podem apresentar 

achados pulmonares (dissociação clínico-radiológica), porém com menor frequência 

que os pacientes sintomáticos e geralmente, com menor extensão do acometimento 

e predomínio de opacidades em vidro fosco. Entretanto vale lembrar que a 

realização de métodos de imagens não são indicados em assintomáticos. 

Outra correlação que foi demonstrada em alguns estudos é a relação do 

tempo de evolução, gravidade e extensão do acometimento. (COLÉGIO 

BRASILEIRO DE RADIOLOGIA – 2020).  

- FASE INICIAL (0-2 dias do início dos sintomas) – cerca de 50% das 

tomografias podem ser normais, as opacidades em vidro fosco ou consolidações 

(cerca de 17%) e opacidades multifocais bilaterais (cerca de 28%), as lesões 

pulmonares têm distribuição periférica em aproximadamente 22% dos casos. 

- FASE INTERMEDIÁRIA (3-5 dias) – Tomografias sequenciais têm 

demonstrado progressão das lesões pulmonares. Tomografia normal em menos de 

10% dos casos, consolidação em cerca de 55%. O acometimento é bilateral, na 

maioria (cerca de 76%), com distribuição periférica (64%) e opacidades reticulares 

em aproximadamente 9% dos casos. 

- FASE TARDIA (6-12 dias) - A Tomografia pode ser normal em menos de 5% 

dos casos, consolidação em 60% dos casos, o envolvimento é bilateral, com 

distribuição periférica permanecem predominantes. Opacidades reticulares em torno 

de 20%, 

Ainda em relação a temporalidade, a tomografia do tórax evidencia a doença 

mais extensa entre o 9º e o 13º dias (10 dias) após o início dos sintomas. E após o 

14º dia a partir do início dos sintomas, começa a ocorrer a reabsorção das 

consolidações. Assim como em outras infecções pulmonares, a “resolução 

radiológica” dos achados costuma ser relativamente lenta, estendendo-se por 

aproximadamente 26 a 30 dias, sendo descritas alterações cicatriciais no 

parênquima pulmonar, principalmente faixas atelectásicas e áreas de fibrose. 
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3.2.2 Radiografia simples de tórax 

 

Como as opacidades em vidro fosco representam o principal achado de 

imagem da doença, a radiografia simples de tórax tem um papel menos importante 

na avaliação por imagem, já que tal método possui baixa sensibilidade para a 

detecção desse tipo de opacidade. Entretanto a radiografia assume um papel de 

maior importância para acompanhar a evolução de pacientes graves, internados 

ambientes de UTI, isso ocorre devido a sua maior disponibilidade, maior facilidade 

de locomoção e acesso, rápida realização,  menor dose de radiação e de baixo 

custo, possibilitando assim um monitoramento, menos refinado, porém mais 

frequente da extensão do envolvimento pulmonar na doença e principalmente da 

evolução a partir da análise comparativa dos mesmos.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto às questões do estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre o COVID, seus achados tomográficos e a relevância desse 

método de imagem neste contexto. A fim de demostrar a relevância da tomografia 

computadorizada, no apoio ao diagnóstico de COVID-19, no cenário de pandemia, 

assim como sua importância no majeno clínico, o presente estudo pretende 

descrever e retratar aspectos tomograficos típicos e sugestivos de COVID-19 

As consultas as literaturas que contemplam tal assunto, possibilitaram concluir 

que, ainda que os achados tomográficos mais frequentes da infecção viral por 

COVID-19, não sejam exclusivos e específicos desta patologia, e que o diagnóstico 

definitivo deva idealmente ser realizado mediante a utilização da RT-PCR. O estudo 

tomográfico torácico é frequentemente essencial para a avaliação de pacientes com 

suspeita de COVID-19, utilizando-o juntamente com outras informações e dados 

clínicos, ajuda a traçar condutas, no que diz respeito a internação hospitalar e/ou 

tratamento domiciliar, além disso a identificação precoce da doença, é fundamental 

para garantir o tratamento oportuno, consequentemente, redução dos danos e 

possíveis consequências, assim como da taxa de mortalidade. Do ponto de vista da 
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saúde pública, o rápido isolamento do paciente é crucial para a contenção dessa 

doença transmissível. 

Deste modo é fundamental que clínicos e radiologistas estejam familiarizados 

com as formas mais comuns de apresentação por imagem da COVID-19, grau de 

acometimento estimado, assim como com a evolução esperada dos achados 

radiológicos. 
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