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ACHADOS CARDÍACOS EM TC TÓRAX

§ Qual a importância ?

§ Contribuir para informação adicional dos achados pulmonares/ vasculares;

§ Permitirem suspeição/diagnóstico de outras patologias que apresentam
manifestações clinicas semelhantes (nomeadamente em contexto de
urgência – dor torácica/ dispneia);

§ Selecionar doentes com alta probabilidade de doença cardíaca
subjacente para investigação adicional.

Apesar das limitações da TC sem sincronização de ECG, frequentemente
fornecem informação suficiente para identificar numerosas anormalidades
cardíacas.

Fundamentais para uma
abordagem adequada ao
doente



ACHADOS CARDÍACOS EM TC TÓRAX

§ Pericárdio

§ Artérias coronárias

§ Válvulas cardíacas

§ Miocárdio/ Câmaras cardíacas

§ Massas cardíacas 



PERICÁRDIO 

1. Derrame pericárdico

2. Pericardite

3. Pericardite constritiva

4. Tamponamento cardíaco



PERICÁRDIO

1. Derrame pericárdico

§ É uma das patologias pericárdicas frequentemente identificadas em TC tórax;

§ Causas comuns: IC, infeção, IR, DTC, trauma, radioterapia, enfarte miocárdio...

§ Características TDM:
§ Densidade (UH)
§ Realce
§ Espessura

Podem auxiliar na caracterização 
inicial do derrame

Volume do derrame pericárdico:
< 10 mm – pequeno
10-20 mm – moderado
> 20 mm – volumoso 



PERICÁRDIO
DP simples/transudado

§ Densidade ≃ 0HU / < 20HU

§ Sem realce/ligeiro realce regular

DP exsudativo/purulento
§ Densidade ≃ 20-40 HU

§ Espessamento irregular pericárdio

§ Realce

DP hemorrágico
§ Densidade ≃ 40-80 HU

§ Contexto clínico: disseção aórtica, 
trauma...

Ref. 3
Ref. 1

Ref. 3



PERICÁRDIO

2. Pericardite
§ Clínica: dor torácica típica, atrito pericárdico;
§ ECG: elevações difusas de ST;

§ Laboratório: ⇧ dos marcadores de inflamação;
§ Diagnóstico: ++ Ecocardiograma

§ Sinais imagiológicos característicos em TC:
§ Derrame pericárdio;
§ Espessamento do pericárdio > 3-4 mm;
§ Realce dos folhetos pericárdicos;
§ Raramente gás – causas infeciosas;
§ Calcificações – cronicidade.

Ref. 3



PERICÁRDIO

Exemplo de Pericardite 
aguda infecciosa

Ref. 1



PERICÁRDIO

3. Pericardite constritiva
§ Compliance do pericárdio está diminuída à Disfunção diastólica 

severa (comprometimento do enchimento cardíaco e ICD).
§ Causas: Cir. cardíaca, Radioterapia, Infeções (viral, TB), DTC...
§ Clinica: Dispneia, ortopneia, fadiga.
§ Diagnóstico: ++ Ecocardiograma

§ Achados imagiológicos em TC:
§ Espessamento do pericárdico generalizado/focal;
§ Calcificações pericárdicas (20-40% à Pericardite constritiva);

§ Causas: inflamação prévia, infeções, radiação, asbestose, tuberculose.

§ Outros achados: dilatação da VCI e AD; VD com forma tubular; 
angulação do septo interventricular; derrame 
pleural/pericárdico/peritoneal. Ref. 1



PERICÁRDIO

4. Tamponamento cardíaco

§ Condição com risco de morte;

§ Derrame pericárdico à aumento da pressão pericárdica à compressão das cavidades 
cardíacas à comprometimento da diástole (retorno venoso e redução do output cardíaco);

§ Diagnóstico: clínico/ecocardiograma.



PERICÁRDIO

4. Tamponamento cardíaco

§ Achados imagiológicos em TC:
§ Volumoso derrame pericárdico;
§ Compressão/deformidade das câmaras 

cardíacas;
§ Desvio do septo interventricular;
§ Dilatação da VCS (calibre ≥ Ao torácica 

adjacente);
§ Dilatação da VCI (calibre > 2x Ao abd

adjacente);
§ Refluxo de contraste para a VCI/ ázigos;

Vantagem da TC: pode fornecer informações 
sobre a causa específica.

Ref. 13 Ref. 3



ARTÉRIAS CORONÁRIAS

1. Calcificações coronárias

2. Variantes anatómicas



ARTÉRIAS CORONÁRIAS

1. Calcificação coronária

§ TC é um método de imagem muito sensível para 
a deteção;

§ Sinal de aterosclerose;

§ Homens <55A / Mulheres <65A (indicativo de 
DAC prematura)

§ Guidelines 2016 (SCCT + STR): reportar CAC 
em todos os doentes independentemente da 
indicação do exame ou do status de risco.
§ Análise visual (nenhum, leve, moderado ou pesado ou 

grave) ≃ Score Agatston ≃ Mortalidade
Ref. 6



ARTÉRIAS CORONÁRIAS

2. Variantes anatómicas

§ Benignas

§ Malignas – devem ser reportadas e 
confirmadas por TC/RM cardíaca.
§ RCA inter-arterial (origem aberrante no seio 

coronário esquerdo e percurso entre a aorta 
ascendente e tronco da artéria pulmonar)
§ Inter-arterial com segmentos intra-murais: Alto risco

§ Inter-arterial e extra-mural
§ Inter-atrial

Ref. 7



VÁLVULAS CARDÍACAS

1. Doença valvular aórtica

2. Doença valvular mitral



VÁLVULAS CARDÍACAS

§ Doença valvular cardíaca:
§ Comum
§ Sintomas muitas vezes semelhantes a patologia pulmonar à Tc tórax

§ Pode fornecer informações importantes:
§Alterações morfológicas diretas (calcificação ou espessamento);
§Alterações morfológicas indiretas (dilatação câmaras cardíacas);

Sem sincronização de ECG

Limitado na avaliação 
valvular



VÁLVULAS CARDÍACAS

1. D. valvular aórtica (estenose)
§ Clinica: dispneia, dor torácica, síncope.

§Achados TC sugestivos:
§ Calcificação da válvula aórtica;
§ Hipertrofia VE;
§ Dilatação Ao ascendente.

Ref. 3



VÁLVULAS CARDÍACAS

2. D. valvular mitral
§ Degenerativa
§ Comum em idosos; assintomático; sem repercussões HD;
§ Calcificação do anel da válvula mitral.

à IMP RELATAR: representa um marcador documentado de DAC

§ Estenose válvula mitral reumática
§ Calcificação dos folhetos da válvula mitral;
§ Pode estar associada a calcificação da parede AE.

Ref. 4Ref. 10 Ref. 10



VÁLVULAS CARDÍACAS

Ref. 11

Exemplo:
§ Urgência
§ Clinica: dispneia 

e dor torácica
§ Angio-TC para 

exclusão de TEP



MIOCÁRDIO/ CÂMARAS 
CARDÍACAS

1. Enfarte miocárdio antigo

2. Enfarte miocárdio agudo

3. Aneurisma miocárdico

4. Sobrecarga cardíaca 
direita



MIOCÁRDIO/ CÂMARAS CARDÍACAS

§ As interpretações relativamente à espessura do miocárdio/dimensão das câmaras 
cardíacas obtidas em TC sem sincronização com ECG devem ser interpretadas com 
cautela:
§As imagens podem ser adquiridas em diástole ou sístole;
§Artefactos de movimento podem dificultar a interpretação.

§ Apesar das limitações, a análise destas estruturas pode fornecer pistas diagnósticas:
§ Presença de anormalidades;
§ Extensão;
§ Localização.



MIOCÁRDIO

1. Enfarte miocárdio antigo

§ Achados imagiológicos TC:
§ Áreas hipodensas – metaplasia 

lipomatosa subendocárdica;
§ Calcificações focais;
(presença de cálcio na parede VE ou no musculo 
papilar é indicativa de enfarte miocárdio prévio)

§ Diminuição focal da espessura do 
miocárdio/ aneurismas.

Ref. 8Ref. 15

Ref. 15

Ref. 15



MIOCÁRDIO

2. Enfarte miocárdio agudo

§ Diagnóstico: 
§ Biomarcadores cardíacos + 1 dos seguintes achados 

• Sintomas de isquemia;
• Alterações de novo no ECG;
• Aparecimento de ondas Q patológicas
• Evidência imagiológica de nova perda de miocárdio

viável ou alterações da motilidade;
• Identificação de trombo intra-coronário por

angiografia ou autópsia;

Recomendações da ESC

§ Achados imagiológicos TC: 
§ Anormalidades da perfusão (hipodensidade

miocárdica) predominantemente subendocárdicas, 
num determinado território da artéria coronária 
num contexto clínico apropriado. 

Ref. 15



MIOCÁRDIO

3. Aneurisma miocárdico

§ Causa: complicação de EAM, pós-cirurgia, trauma...

§ Podem ser complicados com formação de trombos.

§Verdadeiros – parede contínua de miocárdio fina
§ Localização mais comum: parede anterior do VE ou ápex;
§ Geralmente secundários a enfarte transmural.

§ Falsos – interrupção/ ruptura do miocárdio

Ref. 15



MIOCÁRDIO

3. Aneurisma miocárdico

§ Falsos – interrupção/ ruptura do miocárdio
§ Raros mas potencialmente fatais;
§ Localização mais comum: parede inferior do VE;
§ Achados adicionais: ostium estreito; descontinuidade do miocárdio no colo do aneurisma; ausência de 

artérias coronárias a recobrirem o aneurisma.



CÂMARAS CARDÍACAS

§ Índice cardio-torácico - TC

§ Dimensão relativa das câmaras 
cardíacas – TC 

§ Imagens axiais – nível médio do septo 
interventricular:
§ Tamanho VD ≃ VE;
§ Septo interventricular ligeiramente curvado 
para a direita.

Ref. 16



CÂMARAS CARDÍACAS 

1. Sobrecarga cardíaca direita

§ Achados TC sugestivos:
§ Dilatação das cavidades cardíacas direitas em 

relação às esquerdas VD/VE >1;
§ Retificação ou encurvamento do septo 

interventricular para a esquerda;
§ Refluxo do contraste endovenoso para a VCI e 

veias supta-hepáticas;
§ Dilatação do tronco da artéria pulmonar.

Propor posterior avaliação funcional 
por ecocardiograma ou RM.

Ref. 10

Ref. 12



TEP 

§ Sistematização do estudo de TEP:
1) Presença, localização e tipo de trombos

2) Alterações pulmonares

3) Sinais de hipertensão artéria pulmonar
§ Mais frequente e grave quanto mais extenso o TEP;
§ Calibre AP > Ao ascendente; Calibre AP > 3cm (++ doentes >50A).

4) Sinais de sobrecarga cardíaca direita à Fator de mau prognóstico



TEP – REPERCUSSÃO CARDÍACA

Ref. 3



MASSAS CARDÍACAS

1. Lesões não neoplásicas

§ Trombos

§ Vegetações valvulares

§ LHIS

§ Quistos pericárdio

2. Lesões neoplásicas

§ Primários

§ Metastáticos



MASSAS CARDÍACAS

§ Entidades raras.

§ Frequentemente achados incidentais (tradicionalmente em ecocardiograma), 
atualmente dado o elevado número de doentes submetidos a TC tórax por 
inúmeras indicações a deteção de massas cardíacas pode aumentar no futuro.



MASSAS CARDÍACAS

1. Lesões não neoplásicas
§ Trombos intra-cavitários
§ Das massas cardíacas mais comuns;
§ Deteção importante pelo risco de embolização.

§ Achados imagiológicos TC:
§ Defeitos de preenchimento/hipodensidades;
§ Localização: 
§ ++ VE (pós-EAM); 
§ Apêndices auriculares (++ FA)

Ref. 10



MASSAS CARDÍACAS

Ref. 10

Exemplo de trombos 
localizados nos 
apêndices auriculares.



MASSAS CARDÍACAS

1. Lesões não neoplásicas

§ Vegetações valvulares
§ Contexto clinico: Endocardite infeciosa;
§ Localização mais comum: V. tricúspide 

(++ abuso de drogas IV).

§Achados imagiológicos TC:
§ Massas arredondadas/forma irregular;
§ Hipodensas;
§ Aderente ao endocárdio ou às válvulas.

Ref. 11

Ref. 3



MASSAS CARDÍACAS

1. Lesões não neoplásicas

§ Hipertrofia lipomatosa do septo auricular
§ Achado frequente na população idosa (++ 
obesidade);
§ Geralmente assintomático mas pode ser a causa de 
arritmias ou obstrução auricular;

§ Achados imagiológicos TC: 
§ Hipodensidades (< 0HU) no septo inter-auricular por 
deposição de gordura que tipicamente poupa a fossa 
oval à aparência típica em bossa de camelo ou 
bilobulada; 

Ref. 3



MASSAS CARDÍACAS

1. Lesões não neoplásicas

§ Quistos pericárdio
§ Congénitos; Raros (1:100 000);
§ Localização típica: ângulo cardio-frénico 
anterior direito.

§ Achados imagiológicos TC:
§ Estrutura encapsulada preenchida por líquido;
§ Sem septos internos ou nódulos;
§ Geralmente dependente do pericárdio, 
raramente apenas fixada por um pedículo.

Ref. 3

Ref. 1



MASSAS CARDÍACAS

2. Lesões neoplásicas

§ Tumores cardíacos primários – Raros
§ Benignos:
§ Mixoma: + comum;
§ Localização: 75% na AE, aderente ao septo inter-

auricular junto à fossa oval;

§ Achados imagiológicos TC:
§ Geralmente heterogéneos e hipodensos;
§ 50% tem calcificações; 
§ Prolapso através da VM.

Ref. 10



MASSAS CARDÍACAS

2. Lesões neoplásicas

§ Tumores cardíacos primários - Raros
§ Malignos (25%)
§ Difícil o DD com T. metastáticos.

§ Achados imagiológicos TC:
§ Comum não respeitarem os contornos cardíacos 

(invasão de estruturas adjacentes).

Ref. 14



MASSAS CARDÍACAS

2. Lesões neoplásicas

§ Tumores metastáticos
§ Muito mais comuns (30-40x) que os tumores 

primários;
§ ++ Pulmão, mama, linfoma;
§ Localização: ++ pericárdio à epicárdio à

miocárdio à câmaras cardíacas

§ Achados imagiológicos TC:
§ Derrame pericárdico;
§ Espessamento irregular do pericárdio;
§ Massas múltiplas (pericárdicas);

Ref. 10



IDEIAS CHAVE

1. Achados cardíacos incidentais de patologia significativa são um achado 
frequente em TC do tórax.

2. As anormalidades cardíacas são mais comuns que os trombos pulmonares em TC. 

3. A referência a achados cardíacos é importante, pois pode direcionar uma 
abordagem mais adequada ao doente e incitar mais investigação cardíaca.

4. Achados cardíacos incidentais geralmente não são reportados.
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OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO


