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RESUMO 

 
Os exames de imagem de tomografia computadoriza e o raio-x de tórax são métodos em 
potencial para auxílio na obtenção de um diagnóstico para Covid-19, pois sua manifestação 
radiológica segue um padrão notável por vários estudos realizados desde o início do surto 
epidemiológico, por isso os médicos vêm adotando este exame como um protocolo para auxiliar 
o rastreio da doença. Os sintomas são relativos de pessoa para pessoa, sendo que alguns 
pacientes podem até mesmo não os apresentar. Quando os sinais patológicos se manifestam, 
podem variar de infecções respiratórias leves a formas mais graves. O presente trabalho utiliza 
como metodologia a pesquisa qualitativa através de um estudo bibliográfico. O presente trabalho 
tem como objetivos geral analisar os principais sintomas de Covid-19 e a sua correlação com os 
sinais radiológicos observados, por intermédio da tomografia computadorizada de tórax, ou RT- 
PCR, em pacientes diagnosticados com Covid-19. Conclui-que que através do resultado da 
avaliação de toda a amostra, os pesquisadores concluíram que os radiologistas obtiveram alta 
especificidade e moderada sensibilidade na distinção de COVID-19 de pneumonia viral utilizando 
imagens de tomografia computadorizada. 

 
Palavras-chave: Aspectos do RT-PCR, Covid-19, Sinal Radiológico. 

 

ABSTRACT 

 
Chest x-ray imaging and RT-PCR are potential method to aid in obtaining a diagnosis for Covid- 
19, as its radiological manifestation follows a remarkable pattern in several studies carried out 
since the beginning of the epidemiological outbreak, for this reason, physicians have adopting 
this test as a protocol to aid in screening for the disease. Symptoms are relative from person to 
person, and some patients may not even have them. When pathological signs manifest, they can 
range from mild respiratory infections to more severe forms. The present work uses qualitative 
research as a methodology through a bibliographical study. The present work has as general 
objectives to analyze the main symptoms of Covid-19 and their correlation with the radiological 
signs observed, through chest computed tomography, or RT-PCR, in patients diagnosed with 
Covid-19. It is concluded that from the result of the evaluation of the entire sample, the 
researchers concluded that the radiologists obtained high specificity and moderate sensitivity in 
distinguishing COVID-19 from viral pneumonia using computed tomography images. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em meados de 2019, mais precisamente no mês de dezembro, um surto 

de pneumonia viral acometeu a cidade chinesa de Wuhan, cuja origem era de 

um patógeno até então desconhecido (ZHAO, Et Al, 2020). Após um 

sequenciamento do seu material genético, foi constatado que se tratava de um 

Corona vírus nunca visto antes. O SARS-CoV-2, como foi denominado, é um 

vírus de RNA não segmentado de cadeia positiva capaz de infectar mamíferos. 

Após o sequenciamento do genoma ficou constatado que 96,2% de seus 

genes eram idênticos a outro Corona vírus (CoV RaTG13) de morcegos, por isso 

especula-se que esse mamífero seria o hospedeiro natural do novo Corona vírus, 

também conhecido como Covid-19, e que o transmite aos humanos mediante 

hospedeiros intermediários (GUO, Et Al, 2020). 

A maior parte dos pacientes que estão com o trato respiratório inferior 

infectado por Covid-19 manifestam dores musculares, febre, falta de ar e tosse, 

sendo que os sintomas podem aparecer associados ou isolados. Uma pequena 

porcentagem dos pacientes apresenta Síndrome do Desconforto Respiratório 

Agudo (SDR) e a taxa de letalidade do vírus na China está estimada em 2,3% 

(KANNE Et Al, 2020). 

Embora as complicações da doença sejam severas, a maioria das 

infecções pulmonares são brandas, sendo que as formas mais graves são mais 

recorrentes em idosos e em pessoas com comorbidades (Diabetes, hipertensão, 

doença cardíaca, câncer e doença crônica nos pulmões). Por conta desses 

fatores, a taxa de mortalidade do Covid-19 pode variar conforme as condições 

do local que está sendo acometido pelos surtos de infecciosos (PAN F. et al, 

2020). 

Devido à grande velocidade de disseminação, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) declarou, em 11 de fevereiro, o surto de doença por Covid-19 

como uma emergência em saúde pública a nível internacional (ZHAO et al, 

2020). A propagação do Covid-19 foi repentina e acabou provocando uma 

epidemia mundial, sendo que as principais formas de contágio da doença se dão 

através das vias aéreas, no contato de partículas virais com os olhos, nariz e 

boca. 
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Os sintomas são relativos de pessoa para pessoa, sendo que alguns 

pacientes podem até mesmo não os apresentar. Quando os sinais patológicos 

se manifestam, podem variar de infecções respiratórias leves a formas mais 

graves (CHATE et al 2020). Além das manifestações pulmonares, o Covid-19 

pode provocar danos, embora atípicos, em outros tecidos humanos nos quais 

tem afinidade, tais como o neurológico e gastrointestinal, pois possuem células 

que servem de apoio para a fixação do vírus (YANG, Et Al. 2019). 

Especialistas de Harvard fizeram um estudo listando os 3 possíveis 

estágios relacionados ao avanço da Covid-19 no corpo humano. O estágio 1, 

denominado de infecção prévia, é caracterizado pelo início da inoculação até a 

estabilização da doença no organismo. Nesse período, a maioria dos pacientes 

estão envolvidos em um período de incubação do vírus associado a sintomas 

brandos e inespecíficos, tais como mal estar, febre e tosse seca. 

A infecção se concentra, principalmente, no trato respiratório e é 

intermediada pelo receptor da enzima de conversão da angiotensina 2, que são 

encontradas em abundância no tecido epitelial humano, além do intestino 

delgado e dos vasos sanguíneos. O diagnóstico de pacientes nessa etapa é 

obtido pela reação em cadeia da polimerase em amostra respiratória, soro teste 

para SARS-CoV-2 IgG e IgM, exames de imagem do tórax, hemograma e testes 

relacionados à funcionalidade hepática. O tratamento foca no alívio dos sintomas 

e é feito em casa por meio de medicações. (SIDDIQ, Et Al. 2020). 

Já o segundo estágio, chamado de envolvimento pulmonar, que pode 

estar acompanhado ou não de hipóxia (diminuição da concentração de oxigênio 

no sangue), há um crescimento viral associado à inflamação do tecido pulmonar. 

Nessa fase os enfermos apresentam pneumonia viral associada a outros 

sintomas comuns da doença, como tosse, febre e, possivelmente, hipóxia. É nela 

onde as opacidades em vidro fosco tornam-se visíveis ao raio-x 

computadorizada e onde a maioria dos pacientes necessitam de internação e de 

ventilação mecânica (SIDDIQI, Et Al. 2020). 

Por fim, o terceiro estágio é a mais severa, pois há hiperinflamação 

sistêmica extrapulmonar, fato que compromete muitos outros órgãos. A terapia 

dos enfermos que se encontram nesse estágio da doença viral depende do uso 
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de imunomoduladores para fazer com que inflamação sistêmica regrida antes 

que afete os demais órgãos. No entanto, apenas uma minoria chega até essa 

etapa (SIDDIQI, Et Al. 2020). 

Até o momento, o método mais confiável para identificar se há infecção 

viral por Covid-19 é por meio de testes que detectam a reação em cadeia de 

polimerase com transcrição reversa (RT-PCR) em secreções colhidas da 

nasofaringe ou da orofaringe. No entanto, a grande demanda por esses testes 

acaba por torná-los insuficientes a uma população infectada que está se 

tornando cada vez mais expressiva. 

Dessa forma, métodos alternativos surgem como um subterfúgio à 

escassez de testes laboratoriais, tais como os exames de imagem. Apesar do 

raio-x e a tomografia computadorizada não ter acurácia ideal para o diagnóstico 

da Covid-19 e, de não verificar diretamente a presença ou não do vírus no 

organismo humano, ela tem capacidade para auxiliar na triagem e na priorização 

do uso de recursos para pacientes que apresentam imagens com achados 

característicos da doença (BARBOSA, Et Al. 2020). 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar as manifestações 

dos sinais radiológicos observados, por intermédio da tomografia 

computadorizada de tórax, correlacionando ao resultado diagnóstico laboratorial 

RT-PCR, para o diagnóstico de pacientes com Covid-19. 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 SARS-COV-2 

 
Ao final de 2019 a população chinesa foi assolada por um vírus que causa 

infecções respiratórias através do agente coronavírus. Conhecidos desde 1930, 

os coronavírus são vírus de ácido ribonucleico (RNA) com envelope que causam 

doença respiratória de gravidade variável, podendo se manifestar em forma de 

um resfriado comum até a uma pneumonia fatal. (GUO, Et Al. 2020). 

Esse vírus foi descoberto inicialmente ao causar doenças em animais nos 

sistemas respiratório, gastrointestinais, hepático e neurológico. De acordo com 

o biólogo David Baltimore, apenas sete tipos são capazes de causar doença em 

humanos, porém quatro desses são quase inofensivos. Os outros três tipos, 



5 
 

entretanto, são capazes de causar infecções respiratórias graves em humanos, 

são eles: Sars-CoV, causador de uma epidemia em 2002 de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SARS), o Mers-CoV, agente etiológico da síndrome 

respiratória do Oriente Médio (MERS). 

O terceiro e mais recente vírus foi intitulado de Sars-Cov-2 e, apesar de 

não ser um vírus de alta letalidade, pode ser transmitido facilmente por meio de 

secreções contaminadas de tosses, espirros e fala. Foi através das 

contaminações por secreções que o Sars-CoV-2 infectou de dezembro a 10 de 

junho de 2020 mais de 7,5 milhões de pessoas ao redor do mundo (GUROVITZ, 

2020). 

A Organização Mundial da Saúde – OMS é uma agência especializada da 

Organização das Nações Unidas, criada em 7 de abril de 1948 a partir da 

intenção de criar de uma organização de nível global para questões relacionadas 

à saúde. O Brasil ratificou a Constituição da OMS, conforme o Decreto nº 

26.042/1948, com o objetivo de “cooperar entre si e com quaisquer outras para 

melhorar e proteger a saúde de todos os povos”1. 

As funções da OMS estão descritas no Capítulo II, artigo 2, e uma delas 

é “propor convenções acordos e regulamentos, fazer recomendações 

concernentes às questões internacionais de saúde e executar os encargos que 

possam ser afetos, por tais atos, à Organização e que respondam aos seus 

objetivos”. Neste sentido, foi aprovado pela OMS em 2005 (com vigor apenas 

em junho de 2007) o Regulamento Sanitário Internacional – RSI, e foi ratificado 

e aprovado pelo Decreto Legislativo nº 395/09. 

O Regulamento aborda as “responsabilidades das autoridades nacionais 

frente a algum evento inusitado de saúde pública que possa representar ameaça 

para a população em qualquer parte do mundo”. Este documento apresenta a 

definição de emergência de saúde pública de importância internacional – ESPII 

em seu artigo 1, importando em um “evento extraordinário que constitua um risco 

para a saúde pública para outros Estados, devido à propagação internacional de 

doença, potencialmente exigindo uma resposta internacional coordenada”. 

 

1 OMS. Constituição (1946). In: BRASIL. Decreto n. 26.042, de 17 de dezembro de 1948. 
Promulga os Atos firmados em Nova York a 22 de julho de 1946, por ocasião da Conferência 
Internacional de Saúde. Diário Oficial da União (DOU), Rio de Janeiro, RJ, 25 jan. 1949. 
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Com um número crescente de disseminação, a COVID-19 foi 

primeiramente declarada em 30 de janeiro como uma Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional – ESPII. Esta declaração tem em vista a 

transmissão em outros 18 países além da China, além da preocupação com 

países que possuem sistemas de saúde que não consigam lidar com este surto 

(SOUSA SANTOS, Et Al. 2020). 

A OMS recomendou o distanciamento social para reduzir a exposição as 

pessoas ao vírus, evitando o contágio e a disseminação, devido as escassas 

informações acerca dessa nova doença, e ainda sem um tratamento eficaz. 

Entretanto, o vírus continuou a se alastrar, chegando a ser detectado em 114 

países um pouco mais de um mês após ser reconhecida como ESPII. Neste 

sentido, em 11 de março de 2020 o diretor geral da OMS anunciou que o surto 

de doença causada pelo novo coronavírus é classificada como uma pandemia, 

estando a população de qualquer país sujeita a infecção. 

As medidas de distanciamento social e as demais medidas de controle 

objetivam achatar a curva de número de casos para que o sistema de saúde dê 

conta da demanda. Apesar de não ser uma doença de alta letalidade, o Covid- 

19 é transmitido com muita facilidade, o que causaria o aparecimento de casos 

simultaneamente, que causaria um colapso na saúde, conforme consta na figura 

abaixo. (VER APÊNDICE B) 

Almejando evitar o crescimento exponencial do Covid-19, as medidas de 

restrição impactaram os números de contaminações e letalidades em 

comparação com as projeções feitas sem o distanciamento. Algumas das 

medidas de prevenção foram o isolamento social, higienização das mãos, cobrir 

boca e nariz por meio de máscaras. 

Diante de um vírus com uma altíssima capacidade contaminação a 

principal maneira de combate que foi sugerida pela OMS e instalada pelos 

governantes foi o isolamento social, a quarentena e o lockdown. Na falta de um 

tratamento ou uma vacina, as medidas de restrição social foram de grande 

importância para evitar o colapso do sistema de saúde, porém foi prejudicial para 

vários fatores, dentre eles a economia. É justo dizer que a pandemia de 
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coronavírus ceifou milhares de vidas e para tantas outras ocasionou 

consequências negativas. 

2.2 COVID-19 NO BRASIL 

 
Logo após ser declarado o estado de emergência pela ONU, a 

Presidência da República introduziu normas para o enfrentamento da 

emergência em saúde pública decorrente do coronavírus no Brasil mediante a 

promulgação da Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020. Nesse documento foi 

descrito o que é isolamento e quarentena, além de estabelecer medidas que as 

autoridades poderiam adotar no enfretamento do covid-19. Dentre estas 

compreende a hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, 

serviços e insumos. Esta determinação é excepcional, para facilitar a gestão 

pública na situação de emergência apontada, não devendo o gestor público se 

afastar de todos os princípios da atividade administrativa (SOUSA SANTOS, Et 

Al. 2020). 

Diante de um vírus de alto poder de contágio é necessário que 

Administração Pública se desfaça de suas amarras burocráticas de modo, para 

que tenha maior eficiência e celeridade para uma atuação emergencial e 

extraordinária no combate do Covid-19. Ante o exposto, não resta dúvidas que 

a Lei nº 13.979/2020 foi um marco no combate ao coronavírus no Brasil, tendo 

em vista uma diferença de 20 dias da promulgação da lei até o registro primeiro 

caso registrado no Brasil, que ocorreu em 26 de fevereiro de 2020 (BRASIL, 

2020) 

Após o anúncio do primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi possível 

visualizar o altíssimo poder de contágio do vírus que, em apenas quinze dias, 

causou o primeiro óbito. Esse lapso temporal foi o suficiente para governadores 

e prefeitos decretassem quarentena em seus respectivos territórios, 

determinando o fechamento do comércio, centros culturais, shoppings, 

restaurantes, academias, eventos esportivos, além da suspensão das aulas. 

Essas medidas isoladas tiveram a intenção de conter a disseminação do vírus, 

principalmente onde já registrava a transmissão comunitária. 
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Neste ínterim, o Presidente da República se referia ao Sars-CoV-19 como 

sendo uma “gripezinha” e que estaria tendo uma histeria no país. Ademais, 

chamou o governador de São Paulo, João Dória, de “lunático”, e afirmou que “ele 

está fazendo política em cima deste caso” e que “está se aproveitando deste 

momento para querer crescer politicamente”. Vale citar o que foi dito pela 

autoridade: 

“Esses governadores, poucos, que me criticam o tempo todo, dizem 
que não tenho liderança. Digo a esses governadores: as eleições de 
2022 estão muito longe ainda para vocês partirem para esse tipo de 
ataque, para esse tipo de comportamento de desgaste infundado em 
cima do chefe do Executivo federal.” BOLSONARO, JAIR MESSIAS. 
(BRASIL, 2020). 

 

Além do discurso, as atitudes do Presidente também chamavam atenção, 

indo de encontro as recomendações dos órgãos de saúde nacionais e 

internacionais. Verifica-se que a sociedade brasileira estava diante de uma crise 

política, além de uma crise de saúde e na economia causados pelo vírus. A 

instabilidade política resultou na demissão de dois Ministros da Saúde, Luiz 

Henrique Mandetta e Nelson Teich, colocando no cargo o general Eduardo 

Pazuello (SOUSA SANTOS, Et Al. 2020). 

Na gestão de Pazuello o Ministério da Saúde, com o apoio da presidência, 

suspendeu a divulgação diária do número de casos confirmados e óbitos 

causados pelo coronavírus, impossibilitando o controle nacional. Com isso, os 

Estados mais uma vez agiram de forma independente na divulgação dos dados 

de suas regiões. Ademais, os veículos de imprensa firmaram um consórcio na 

intenção de coletar e divulgar diariamente dados sobre o Covid-19 nas 27 

unidades federativas. 

Somente em 20 de março foi editado o Decreto Legislativo nº 6, 

reconhecendo oficialmente o estado de calamidade pública e fixando-o até 31 

de dezembro de 2020. Calamidade pública é definida no artigo 2º, IV do Decreto 

nº 7.257/2010 - que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec) - 

como sendo uma “situação anormal, provocada por desastres, causando danos 

e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de 

resposta do poder público do ente atingido”. A figura 2, mostra a Evolução do 

Coronavírus no Brasil, trazendo o número de casos confirmados e de óbitos que 
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ocorreram desde o primeiro paciente que teve o diagnóstico atestado. (VER 

APÊNDICE C) 

Conforme constatado, o Brasil já possuía 904 casos de covid-19 

confirmados quando da publicação do Decreto nº 6, e o governo já estava sendo 

cobrado para agir na área da saúde e da economia. O cenário era de pandemia 

e de crise causados pelo avanço exponencial do coronavírus no Brasil, que já 

afetava as cinco regiões do país. 

Era necessário o empenho do dinheiro público para auxiliar todas as 

unidades federativas no combate da pandemia, isso implicaria no aumento de 

gastos públicos. Para tanto, este documento tem repercussão na seara 

econômica, uma vez que a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 

nº 101/2000 dispõe em seu artigo 65 o seguinte: 

 
§1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso 
Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na 
integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, 
além do previsto nos incisos I e II do caput: 
I - Serão dispensados os limites, condições e demais restrições 
aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
bem como sua verificação, para: 
a) contratação e aditamento de operações de crédito; 
b) concessão de garantias; 
c) contratação entre entes da Federação; e 
d) recebimento de transferências voluntárias; 
II - Serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções 
previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será 
dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º 
desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam 
destinados ao combate à calamidade pública; 
III - Serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 
14, 16 e 17 desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou 
benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao 
combate à calamidade pública. (BRASIL, 2000, grifo nosso). 

 

Percebe-se que a norma se enquadra perfeitamente com o cenário de 

pandemia que o país está atravessando. Como visto, este decreto gera 

principalmente efeitos orçamentários, uma vez que o Poder Executivo poderá 

destinar seus recursos sem estar vinculado à meta fiscal projetada para o ano, 

já que quando foi redigida a Lei Orçamentária Anual não tinha em vista uma 

pandemia. Para tanto o legislador simplifica o processo de aquisição de bens e 

serviços ou contratação de pessoas, e permite a destinação de mais recursos à 

saúde. De forma prática, a declaração de calamidade pública permite a ajuda do 
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governo federal a todos os entes federativos afetados na medida de sua 

necessidade. 

Enquanto a sociedade brasileira estava em quarentena, ameaçada por 

um inimigo invisível e nas mãos de um Poder Executivo que trocava farpas entre 

si, os empregadores questionavam acerca de soluções jurídicas para os 

contratos de trabalho que estavam paralisados. De fato, com o isolamento social 

faltava uma orientação por parte do Governo Federal para traçar um plano 

econômico para atravessar a pandemia e para estimular o setor de serviço. 

Neste sentido foi editada a Medida Provisória nº 927 em 22 de março 

como medida para a área trabalhista para enfrentamento do estado de 

calamidade pública, conforme consta em sua ementa. Esta norma deve ser 

aplicada aos trabalhadores disciplinados pela CLT do setor formal da economia, 

durante o estado de calamidade pública, para a preservação de emprego e renda 

e para enfrentamento do Covid-19 (artigo 1º), além dos temporários (lei nº 

6.019/74), rurais (Lei nº 5.889/73), e aos domésticos (LC nº 150/2015) no que 

couber (BRASIL, 2019). 

Com o objetivo de proteger empresas e preservar empregos e salários 

durante a pandemia, a legislação simplifica a rotina de trabalho, mitigando 

algumas preocupações típicas do direito do trabalho. Algumas providências da 

MP dão continuidade a flexibilização das normas trabalhistas que teve início em 

2016, como é o caso a redução de prazos, antecipação de férias individuais, 

suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. 

Os microempreendedores individuais, trabalhadores informais 

(autônomos ou desempregados), contribuintes individuais apenas foram 

amparados em 02 de abril de 2020 com a publicação da lei nº 13.982, na qual 

foram estabelecidas medidas excepcionais de proteção social durante o 

enfrentamento de emergência de saúde pública. Em seu artigo 2º foi criado o 

auxílio emergencial que concede durante três meses a importância de R$600,00 

(seiscentos reais). Posteriormente esta quantia foi prorrogada por mais dois 

meses, conforme consta no Decreto nº 10.412, publicado em 30 de junho 

(SOUSA SANTOS, Et Al. 2020). 
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Até 31 de julho de 2020 cerca de R$145 bi (cento e quarenta e cinco 

bilhões de reais) foi distribuído através do programa mencionado entre mais de 

sessenta e cinco milhões de brasileiros estavam se beneficiando do programa. 

Esta quantia não é o suficiente para erradicar a pobreza dessas famílias ou do 

Brasil, nem tão pouco se objetiva a isto. 

O auxílio é temporário e a sua criação e implementação é consequência 

da recessão econômica oriunda do distanciamento social e da crise causada 

pela pandemia. Portanto, trata-se de uma forma de proteção desses 

trabalhadores que não possuem uma renda formal, e tampouco estão protegidos 

pela legislação trabalhista, com a intenção de reduzir o impacto da crise sobre o 

trabalho. 

3 METODOLOGIA 

 
O presente estudo sobre a temática “Diagnóstico da COVID-19: Uma 

revisão”, é de natureza básica, possui metodologia de pesquisa qualitativa, do 

tipo revisão bibliográfica. 

A busca por referêncial teórico foi realizado atráves do mecanismo de busca 

Scholar (Google acadêmico) e na MedLINE, a PubMED. As palavras chaves 

utilizadas para as buscas foram: RT-PCR aspects, Covid-19, Radiological Signal. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 EXAMES RADIOLÓGICOS NO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 

 
De acordo com Santos (2020), o raio-x computadorizado é um método de 

imagem que consiste na obtenção de imagens anatômicas no plano axial que 

podem ser reconstruídas para os demais planos. Seu método de aquisição se 

baseia em um feixe de raios X do calibre de um lápis que gira ao entorno do 

paciente e adquire uma “fatia” da parte corporal de interesse. 

Dessa forma Santos ainda afirma que a imagem obtida é reconstruída 

para um plano bidimensional ao ser levada para o computador e é representada 

por um conjunto de unidades (pixels). Cada pixel é representado por um tom de 

cinza equivalente ao índice de atenuação do feixe de radiação após sua 

interação com determinado órgão. O conjunto de todos esses pixels em 
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diferentes escalas de cinza formam uma imagem que pode ser interpretada a fim 

de avaliar anormalidades em diversos tecidos. 

O estudo de Souza, Et Al. (2020), lista 4 etapas em função do tempo do 

início dos sintomas até a aparição dos primeiros sinais visíveis no raio-x 

computadorizada. O estágio inicial (de 0 a 4 dias) é representado pela 

predominância da opacidade em vidro fosco distribuída subpleuralmente nos 

lobos pulmonares inferiores, unilateral ou bilateralmente. 

Na etapa progressiva (5 a 8 dias) a infecção pulmonar tem um rápido 

aumento, além de ser possível visualizar uma distribuição multilobar com 

opacidade em vidro fosco, e de consolidação associada a pavimentação em 

mosaico. Souza, Et Al. (2020), afirma que na fase de pico (9 a 13 dias) a área 

pulmonar afetada aumenta lentamente até o limite e as consolidações tornam- 

se mais aparentes. 

Shoji, Et Al. (2020), relata que as amostras evidenciam opacidades em 

vidro fosco bem distribuídas, pavimentação em mosaico, consolidações e 

bandas paraquimentosas residuais. Por fim, o estágio de absorção, que pode 

acontecer a partir do décimo quarto dia do surgimento dos sintomas, e é 

demonstrado pela regressão dos sinais radiológicos citados até então. 

Diante desse contexto Araújo-Filho, Et Al. (2020), relata que a radiografia 

de tórax contribui pouco para a análise da doença, visto que as opacidades em 

vidro fosco, principal achado radiológico da Covid-19, é pouco detectável por 

esse exame. Por sua vez, a tomografia computadorizada tem sido eficaz para 

detectar sinais pulmonares do Covid-19 

Araújo-Filho, Et Al. (2020), mostra bem o porquê de as radiografias serem 

preteridas em relação ao raio-x. Na figura 2, observa-se dois exames distintos 

de um mesmo paciente realizados no mesmo dia: uma radiografia na imagem de 

cima e uma tomografia na imagem de baixo. Percebe-se que a radiografia não 

evidencia os focos de opacidades em vidro fosco, diferentemente do raio-x 

computadorizada, que conseguiu captar alguns focos desse sinal de infecção 

viral. (VER APÊNDICE D) 

De acordo com Chate, Et Al. (2020), durante uma análise feita com 56 

pacientes, alguns indivíduos desse grupo apresentavam sinais epidemiológicos 
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notáveis e achados radiológicos típicos da Covid-19 na tomografia 

computadorizada, enquanto o teste de ácido nucleico era negativo. O 

diagnóstico desses pacientes foi concretizado após várias obtenções de 

resultados negativos do RT-PCR. Logo, torna-se evidente que a tomografia 

computadorizada de tórax é de vital importância para pacientes com suspeita de 

Covid-19. A localização dos sinais tomográficos da pneumonia provocada pelo 

Covid-19 fornece evidências características da doença, fato que permite o 

diagnóstico e o tratamento precoce. 

Em síntese Kanne, Et Al. (2020), afirma que a pneumonia provocada pelo 

Covid-19 pode se manifestar radiologicamente como opacidade em vidro fosco 

e consolidação distribuída, na maioria das vezes, na área subpleural dos 

pulmões. Ademais, Opacidade em vidro fosco redondo e pavimentação em 

mosaico também podem estar presentes. Por vezes, os broncogramas aéreos 

podem ser encontrados associados às opacidades em vidro fosco e às 

consolidações. Por outro lado, linfonodos mediastinais aumentados, cavidades 

e derrames pleurais são ausentes nos exames iniciais de tomografia 

computadorizada do tórax, exceto em casos mais avançados. 

Santos, Et Al. (2020), verificou que o padrão em vidro fosco é um achado 

radiológico comumente visualizado na tomografia computadorizada de alta 

resolução do tórax e é definido como o aumento do coeficiente de atenuação dos 

pulmões (hiperdensidades) sem apagar a visibilidade dos vasos pulmonares. 

Sua aparição está relacionada ao comprometimento intersticial ou alveolar 

causados por infecções pulmonares, tumores e inflamações. Os agentes 

etiológicos que provocam este aspecto nos pulmões são bastante variados. 

Machiori, Et Al. (2020), relata que a opacidade em vidro fosco pode ser 

melhor visualizada na figura 4. Já a pavimentação em mosaico também é visível 

à tomografia computadorizada de alta resolução do tórax e se apresenta como 

regiões de opacidade em vidro fosco, associado a septos interlobulares 

espessados de permeio. Sua aparição está associada à presença de doenças 

infecciosas. (VER APÊNDICE E) 

Já para Siddiqi, Et Al. (2020), o broncograma aéreo é avistado na imagem 

de tomografia computadorizada como brônquios contendo ar, periférico ao hilo, 
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e rodeado por tecido pulmonar com ausência de ar. Este sinal radiológico é visto 

como evidência da permeabilidade das vias aéreas próximas. Já a consolidação 

pode ser definida como o aumento da densidade de uma área do pulmão pela 

substituição do ar pulmonar por transudato, exsudato ou tecido. Essa 

hiperdensidade impede a visualização parênquima pulmonar, bem como seus 

vasos e as suas vias aéreas. 

Souza, Et Al. (2020), verificar comumente, os achados na imagem são 

associados à gravidade da Covid-19. Logo, um acompanhamento mais intensivo 

por meio da tomografia computadorizada é de suma importância para monitorar 

o agravamento da infecção viral e auxiliar os médicos a lidarem da melhor forma 

com a piora clínica dos doentes. 

Segundo Shoji, Et Al. (2020), um dos principais fatores que favorecem o 

agravamento da doença junto à progressão das imagens tomográficas é a idade 

do paciente em questão. Pacientes idosos são muito mais vulneráveis à piora do 

caso clínico, logo os achados radiológicos tendem a piorar conforme o vírus vai 

se disseminando. Por outro lado, pacientes muito jovens são compostos por uma 

maioria assintomática. 

Em uma análise de Kanne, Et Al. (2020), feita com 273 pacientes 

confirmados para Covid-19, foram investigados os principais parâmetros 

associados à progressão da imagem na tomografia computadorizada de tórax 

desses pacientes. Entre esses parâmetros estavam inclusos idade, proporção 

minócito-linfócito, homocisteína e o período compreendido entre o início dos 

sintomas e as suas admissões no serviço hospitalar. A conclusão foi que todos 

esses fatores puderam prever a progressão da infecção. 

O Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR), de acordo com Souza, Et Al. 

(2020), sugere que a Tomografia Computadorizada de tórax para análise de 

pacientes associados à Covid-19 deve seguir o protocolo de tomografia 

computadorizada de alta resolução (TCAR), de preferência com uma dose 

radiológica pequena. A princípio, o uso de contraste endovenoso não é indicado 

para complementar o exame. Todavia, a TCAR não deve ser usada 

isoladamente para diagnóstico de Covid-19, sendo que ela é um complemento 

aos demais exames clínicos e laboratoriais (CBR, 2020). 
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Além disso o autor Souza, Et Al. (2020), afirma que esse método não é 

indicado para rastreamento dessa infecção viral, já que há pacientes infectados 

que não manifestam quaisquer sintomas ou sinais patológicos quando 

submetidos aos exames de imagem. Por conseguinte, pacientes assintomáticos 

não devem ser submetidos ao exame tomográfico. Também, não se recomenda 

a TCAR ou qualquer outro exame de imagem para pacientes que testaram 

PCR/Anti-IgM positivo e que contenham sintomas leves da doença, pois os sinais 

radiológicos geralmente são evidentes em uma fase mais avançada da infecção 

viral. Por outro lado, a tomografia é indicada para pacientes que apresentam 

pioras no quadro clínico ou agravamento dos sintomas, 

Em um estudo realizado no Centro Clínico de Saúde Pública de Xangai, 

pelo autor Kanne, Et Al. (2020) um hospital chinês referência para lidar com 

doenças infecciosas, 51 pacientes que tiveram o diagnóstico confirmado para 

Covid-19 foram submetidos a exames de tomografia computadorizada do tórax 

com 64 cortes cada. O tempo médio estimado do início dos sintomas até 

aparecer os primeiros sinais radiológicos visíveis foi de 4 dias, no entanto esse 

tempo pode variar de 1 dia a 2 semanas. 

De acordo com Kanne, Et Al. (2020), as figuras 5 e 6, relatam os 

resultados foram diversas anormalidades no parênquima pulmonar, tais como 

opacidades em vidro fosco, consolidações, espessamento de septos 

interlobulares ou redes intralobulares, broncogramas aéreos, linfadenopatia e 

derrames pleurais. (VER APÊNDICES F, G) 

Diante da grande demanda por tomografias computadorizadas, Shoji, Et 

Al. (2020), afirma que a necessidade por relatórios médicos mais diretos e 

simplificados é um fator primordial para evitar o desgaste dos médicos que 

analisam as imagens no contexto de pandemia e para os pacientes que têm 

acesso aos exames. Assim, os laudos devem conter informações quanto à 

etiologia do agente infeccioso, principalmente se os achados são sugestivos de 

um acometimento viral ou não 

O Colégio Brasileiro de Radiologia, de acordo com o estudo de SANTOS, 

Et Al. (2020) recomenda que o resultado dos exames de imagem deve sugerir 3 

alternativas em suas conclusões: (I) Achados sugestivos de processo infeccioso 
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de etiologia viral; (II) Achados inconclusivos para infecção de etiologia viral e (III) 

Achados não comuns para infecção por etiologia viral. 

SANTOS, Et Al. (2020), ainda informa que as principais observações 

feitas pelos médicos nos casos sugestivos de Covid-19 é a presença de 

alterações pulmonares caracterizadas por opacidades em vidro fosco, 

pavimentação em mosaico, consolidações e halo invertido com acometimento 

bilateral e multilobar com concentração nas periferias pulmonares, além de uma 

discreta preferência pelas regiões posteriores e inferiores do parênquima 

pulmonar. Santos, Et Al. (2020), está considerando a possibilidade de determinar 

um diagnóstico diferencial para Covid-19 diante de casos que apresentam todos 

esses sinais visíveis aos exames de tomografia computadorizada do tórax. 

Shoji, Et Al. (2020) analisou a tomografia computadorizada de tórax de 72 

pacientes diagnosticados com Covid-19 para avaliar a presença de 

anormalidades no parênquima pulmonar, bem como suas características. O 

tempo médio de intervalo entre a primeira tomografia computadorizada e os 

primeiros sintomas foram de 3 dias em uma escala que varia de 1 a 12 dias. Dos 

72 pacientes, 22.2% tinham opacidade em vidro fosco, 23.6 tinham consolidação 

em conjunto com opacidade em vidro fosco, 8.3% mostraram somente 

consolidação, 4,2% tinham opacidade em vidro fosco e opacidade linear, 5.6% 

apresentaram consolidação e opacidade linear, enquanto 31,9% tinham os 3 

sinais. Quanto à distribuição dos danos pelos lóbulos do pulmão, 61.1% dos 

pacientes apresentaram anormalidades em 3 ou mais lobos. 

Já Araújo-Filho, Et Al. (2020) analisou imagens de tomografia e dados 

clínicos de 88 pacientes infectados por Covid-19. Desses pacientes, 4 

apresentaram Tomografia sem anormalidades pulmonares nos primeiros 

exames realizados. Essas tomografias foram realizadas entre os dias 1 a 3 do 

início dos sintomas em dois pacientes, enquanto um realizou entre os dias 4 a 7 

e o outro entre os dias 8 a 10. Após isso, a tomografia de um paciente continuou 

sem evidências patológicas entre os dias 8 a 10, enquanto os demais 

desenvolveram anormalidades. 

Além disso, Chate, Et Al. (2020), relata que a maioria dos pacientes 

apresentaram achados em 3 ou mais lobos, e o acometimento bilateral foi mais 
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prevalente do que o unilateral. Ademais, a proporção de pacientes com 

opacidades em vidro fosco e as consolidações reduziram ao longo do tempo, ao 

contrário da proporção de pacientes com opacidade em vidro fosco e opacidades 

lineares, que teve um aumento. 

Marchiori, Et Al. (2020) analisou 1014 pacientes em Wuhan, na China, 

que foram expostos à tomografia computadorizada de tórax. Foram identificados 

888 pacientes com anomalias no parênquima pulmonar. As principais 

anormalidades encontradas nesses pacientes foram opacidades em vidro fosco 

(46% [409 pacientes]) e consolidações (50% [447 pacientes]). Ademais, 90% dos 

pacientes manifestaram anormalidades bilateralmente. 

Souza, Et Al. (2020) estudou uma população de 158 pacientes. No grupo 

dos pacientes RT-PCR positivos e Tomografias-positivos, a opacidade em vidro 

fosco estava presente em 58 pacientes de um total de 58 (100%), o envolvimento 

multilobar e posterior era visível em 54 pacientes (93%), pneumonia bilateral em 

53 pacientes (91%) e aumento segmentar dos vasos em 52 pacientes (89%). 

Além disso, um envolvimento simultâneo de todos os 5 lobos foi perceptível em 

43 pacientes (74%). 

De acordo com Araújo-Filho, Et Al. (2020) a opacidade em vidro fosco se 

apresentou de 3 formas diferentes nesses pacientes estudados: pavimentação, 

que estava presente em 23 pacientes (39%), morfologia arredondada em 19 

pacientes (32%) e, por último, opacidades lineares em 16 (27%). 

Araújo-Filho, Et Al. (2020) analisou as tomografias computadorizadas de 

tórax de 21 pacientes diagnosticados com Covid-19 para identificas os 

encontrados mais pertinentes. Foram realizadas 21 tomografias iniciais do tórax 

e 14% dessas tomografias não evidenciaram nenhuma anormalidade visível ao 

exame de tomografia computadorizada. Os demais 18 pacientes apresentaram 

opacidade em vidro fosco, consolidação, ou uma associação entre esses dois 

achados. 12 apresentaram apenas opacidade em vidro fosco e os outros 6 

restantes manifestaram opacidade em vidro fosco com consolidação. 

Dessa forma de acordo com o estudo de Siddiqi, Et Al. (2020) quanto à 

distribuição dos achados radiológicos pelo parênquima pulmonar, todos os 18 

pacientes (86%) que apresentaram anormalidades tiveram ao menos 1 lobo 
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pulmonar afetado pelo vírus. 1 paciente (5%) teve um único lobo afetado, dois 

pacientes (10%) tiveram dois lobos acometidos, três tiveram 3 lobos afetados, 

quatro pacientes (19%) tiveram os quatro lobos afetados e oito pacientes (38%) 

apresentaram anormalidades em todos os 5 lobos do pulmão. 

Segundo Santos, Et Al. (2020) a predominância quanto ao lobo mais 

afetado foi do lobo superior direito, que foi observado em 14 pacientes (67%), 

em segundo lugar ficou o lobo inferior direito em 16 pacientes (76%), o lobo 

superior esquerdo em 14 (67%) e o lobo inferior esquerdo estava em 14 (67%). 

16 pacientes manifestaram danos bilaterais e somente dois mostraram danos 

unilateralmente, sendo que os danos estavam concentrados no lado direito. 

De acordo com Marchiori, Et Al. (2020), quanto aos padrões dos achados, 

sete pacientes (33%) demonstraram opacidade em vidro fosco e ou 

consolidação com formas arredondadas. Já 3 pacientes (14%) demonstraram 

lesões de morfologia linear e quatro (19%) evidenciaram pavimentação em 

mosaico. Sete pacientes (21%) tinham achados radiológicos distribuídos na 

periferia dos pulmões. Não houve registros de cavidades pulmonares, nódulos, 

derrame pleural, linfadenopatia, enfisema pulmonar subjacente ou fibrose. 

Em outra pesquisa, realizada em quatro centros da China por Shoji, Et Al. 

(2020), 121 pacientes infectados por Covid-19 e sintómaticos foram expostos à 

Tomografia Computadorizada de Tórax para relacionar os achados comuns 

desse exame de imagem com o tempo de manifestação dos sintomas clínicos. 

Apenas as Tomografias iniciais foram consideradas, sendo que as demais que 

possam ter ocorrido durante o estudo não foram levadas em conta. O tempo 

entre o início dos sintomas e a Tomografia Computadorizada era conhecido por 

94 pacientes. Considerou-se que os pacientes fotografados entre dois dias ou 

menos desde o surgimento dos sintomas faziam parte da fase “precoce” da 

infecção. Se esse intervalo de tempo fosse de 3 a 5 dias o paciente era colocado 

no grupo da fase “intermediária”. Por último, foram considerados como contidos 

na fase “tardia” aqueles que manifestaram achados radiológicos somente entre 

6 a 12 dias desde o início das manifestações sintomáticas. 

Shoji, Et Al. (2020), relata que vinte dos 36 pacientes precoces não 

apresentaram opacidade em vidro fosco ou quaisquer outras alterações contra 
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três dos 33 infectados do grupo intermediário e um dos 25 pacientes do grupo 

tardio. O comprometimento dos dois pulmões também foi muito menor do que 

os pacientes dos demais grupos, fenômeno que evidencia que os achados 

radiológicos são mais comuns em fases mais tardias da doença 

Ademais, Shoji, Et Al. (2020), afirma que 94 pacientes apresentaram 

opacidades em vidro fosco ou consolidações, quarenta e um apresentaram 

somente opacidade em vidro fosco e outros 2 apresentaram somente 

consolidações sem opacidade em vidro fosco. Dezoito pacientes tiveram 

opacidades que atingiram somente um lobo do pulmão, 14 tiveram dois lobos 

afetados, 11 pacientes tiveram três lobos afetados, 18 tiveram quatro lobos 

afetados e 33 pacientes tiveram todos os cinco lobos pulmonares acometidos 

pela infecção. 

Já no estudo de Chate, Et Al. (2020) em meio ao início dos surtos da 

doença no Brasil, os 12 primeiros pacientes diagnosticados com Covid-19 por 

intermédio do RT-PCR foram expostos á Tomografia Computadorizada do Tórax 

com a finalidade de listar as principais características tomográficas. Os 

resultados apresentaram que todos os 12 pacientes manifestaram Opacidade 

em vidro fosco, 7 apresentaram pavimentação em mosaico, 4 foram acometidos 

por consolidação alveolar, 4 evidenciaram sinal do halo invertido, 1 apresentou 

derrame pleural. Nódulos, linfonodomegalias e cavidades não estavam entre os 

achados. 

Outro caso no estudo de Chate, Et Al. (2020) que comprova a eficácia do 

uso da tomografia computadorizada de tórax como auxílio no diagnóstico da 

Covid-19 pode ser observado entre os infectados que estavam presentes no 

cruzeiro internacional “Diamond Princess”, que transportava 3700 pessoas. Esse 

cruzeiro foi posto em quarentena por certo tempo e foi considerado como a maior 

concentração de pacientes infectados com Covid-19 fora da China, país de 

origem do Vírus. Uma população de 104 pessoas que estavam presentes no 

cruzeiro (54 homens e 50 mulheres) foram submetidos à tomografia 

computadorizada de tórax. Desses 104 pacientes, 76 eram assintomáticos. 

Por fim Shoji, Et Al. (2020), relata que apenas 6 dos 28 pacientes 

sintomáticos apresentaram achados tomográficos sem anormalidades, enquanto 
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opacidades nos pulmões foram vistas em 41 dos 76 pacientes assintomáticos, 

fato que deixa claro que alterações pulmonares podem ser detectadas mesmo 

em pacientes que não manifestam sintomas algum. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com o aumento de casos de Coronavírus em todo o mundo, métodos de 

prevenção, tratamento e diagnóstico tem sido amplamente estudado. Como o 

vírus tem como alvo principalmente o sistema respiratório, imagens radiológicas 

do tórax tem um importante papel como complementação do diagnóstico. 

O presente estudo avaliou se os estudos recém-identificados haviam 

modificado o corpo de evidência para cada pergunta e julgaram que os estudos 

recém-identificados não impactaram as principais conclusões de sua revisão 

inicial ou a certeza das evidências. Levando isso em consideração, em todos os 

estudo não havia evidências substanciais para justificar uma reconsideração das 

recomendações originalmente elaboradas. 

Concluimos que que através do resultado da avaliação de toda a amostra, 

os pesquisadores concluíram que os radiologistas obtiveram alta especificidade 

e moderada sensibilidade na distinção de COVID-19 de pneumonia viral 

utilizando imagens de tomografia computadorizada. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO TCC – NÃO APRESENTAÇÃO PARA BANCA 

TÍTULO DO TRABALHO: 

 

 

 

ALUNOS: 

 

 

 

ORIENTADOR: 

 

VERIFICAÇÃO DE PLÁGIO: 
 

( ) Foi constatado nesta obra plágio. 

( ) Plágio parcial ( %). 

( ) Não foi constatado nesta obra 

plágio. 

Observação: Caso constatado plágio total ou 

parcial da obra avaliada, o aluno receberá 

automaticamente a nota 0,0, sendo 

descartada a avaliação dos critérios 

seguintes. 

 
 

 
Itens avaliados 

Pontuação 

máxima 

Pontuação 

obtida 

anterior 

Introdução: Apresenta e contextualiza o tema, a justificativa 

apresenta a relevância do trabalho para a área do curso; apresenta 

os objetivos (geral e específicos) que foram traçados para 

desenvolver o TCC; 

0,5  

Referêncial teórico: Apresenta os elementos teóricos de base da 

área do conhecimento investigada, bem como a definição dos 

termos, conceitos e revisão teórica suficiente e pertinente ao 

referido campo do TCC. 

2,0  

Resultados: Apresenta de forma clara os resultados, atendendo 

aos anseios do estudo, descrito nos objetivos e analisando de 

forma adequada. NO CASO DE ARTIGO DE REVISÃO DE 

2,0  
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LITERATURA, ESTE VALOR SERÁ SOMADO AO DE 

REFERENCIAL TEÓRICO. 

  

Metodologia: Escrita de forma clara e objetiva, dos procedimentos 

metodológicos utilizados, coerentes com os objetivos do trabalho. 

1,5  

Conclusão e referências: Apresenta síntese do que foi realizado, 

de modo a expressar de forma concisa o que TCC, a sua 

contribuição pessoal para o tema, além de relacionar trabalhos 

futuros. A digitação é apresentada dentro das normas ABNT. 

1,0  

Uso correto e adequado da língua portuguesa: O texto está 

escrito com linguagem acadêmica, na 3° pessoa, coeso e 

coerente, sem erros de ortografia e concordância, na norma culta. 

As citações (diretas e/ou indiretas) estão com formatação 

adequada, com as devidas referências aos autores, conforme 

ABNT. 

1,0  

Contribuição teórica ou teórico-prática do trabalho para a área de 

conhecimento com no mínimo 10 referências, sendo 5 referências 

atualizadas (últimos 5 anos), diante do tema proposto para o 

estudo. 

1,0  

A formatação está adequada ao proposto, com todos os elementos 

do artigo: Resumo, Introdução, Desenvolvimento (Para Artigo 

Original: Referêncial Teórico, Metodologia, Resultados; Para 

Artigo de Revisão: Referêncial Teórico, Metodologia), Conclusão e 

Referências. 

1,0  

TOTAL: 10  

 

Considerando as avaliações dos critérios e itens acima, este trabalho foi: 

( ) Aprovado. ( ) Reprovado. 

 
Nota final  . 

 
 

  /ES, de de . 

 
 

Assinatura do Orientador 

  . 
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APÊNDICE B 

Figura 1. Simulação da curva de contaminação pelo novo coronavírus. 
 

Fonte: GUROVITZ (2020). 
 

APÊNDICE C 
 
 

Figura 2. Evolução do Coronavírus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria. (PAINEL DE CASOS DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID- 

19) NO BRASIL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020) 

EVOLUÇÃO DO CORONAVÍRUS 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

1546 

 
1128 

904 

621 

1 2 3   7 13 25 52 77 

234291 

1 6 11 18 25 

CASOS CDOATNAFSIRMADOS 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 C
A

S
O

S
 

2
6

/f
e
v
 

2
7

/f
e
v
 

2
8

/f
e
v
 

2
9

/f
e
v
 

0
1

/m
a

r 

0
2

/m
a

r 

0
3

/m
a

r 

0
4

/m
a

r 

0
5

/m
a

r 

0
6

/m
a

r 

0
7

/m
a

r 

0
8

/m
a

r 

0
9

/m
a

r 

1
0

/m
a

r 

1
1

/m
a

r 

1
2

/m
a

r 

1
3

/m
a

r 

1
4

/m
a

r 

1
5

/m
a

r 

1
6

/m
a

r 

1
7

/m
a

r 

1
8

/m
a

r 

1
9

/m
a

r 

2
0

/m
a

r 

2
1

/m
a

r 

2
2

/m
a

r 



27 
 

DIREITO 

DIREITO 

DIREITO 

APÊNDICE D 

Figura 3 - Paciente do sexo feminino, 33 anos de idade, apresenta opacidades em vidro fosco 

com acometimento bilateral. Corte tomográfico realizado ao nível da ramificação dos brônquios. 

 
 

Fonte: MARCHIORI et al 2020. 

 

 
APÊNDICE E 

Figura 4 - Radiografia sem anormalidades e raio-x computadorizado do mesmo paciente 

realizada no mesmo dia evidenciando alguns focos de opacidade em vidro fosco 

 

Fonte: Colégio Brasileiro de Radiologia (2020). 
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DIREITO 

Direito 

APÊNDICE F 

Figura 5 - Paciente do sexo masculino, 72 anos de idade, apresenta opacidade em vidro fosco 

com espessamento septal reticular e/ou interlobular associada à infecção por Covid-19. Corte 

tomográfico realizado ao nível da ramificação dos brônquios. 

 
 

Fonte: KANNE et al, 2020. 

 

 
APÊNDICE G 

Figura 6 - Paciente do sexo masculino, 32 anos de idade, diagnosticado com pneumonia viral 

por 2019-nCoV apresenta broncograma aéreo em lobo inferior direito Corte tomográfico obtido 

ao nível da transição entre os pulmões e o fígado. 

 
 

Fonte: KANNE et al, 2020. 


