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Resumo da Revisão da Literatura

As radiografias de tórax no leito podem ser categorizadas como: 1) radiografias de rotina para monitoramento do
paciente; 2) radiografias obtidas após procedimentos específicos; e 3) radiografias documentando a presença ou
curso de doença.

Este relato diz respeito apenas à radiografia de rotina diária. Há oito artigos importantes na literatura, desde 1980
(1-8). Eles diferem entre si em seus propósitos, nas populações de pacientes, critérios de inclusão e definição do
“valor da radiografia”.

A despeito dessas diferenças, os resultados são muito semelhantes em sete dos oito estudos. Nos três estudos melhor
projetados e executados, eles constataram que 15%, 18%, e 18% das radiografias de rotina nas unidades de tratamento
intensivo médico/respiratório renderam informações inesperadas, exigindo uma mudança no monitoramento do paciente
ou na posição de tubos (1,3,5). Se considerarmos uma definição mais ampla do valor radiográfico tal como “achados
importantes ou inesperados”, todos os estudos, com exceção de um, tiveram um rendimento de 15% a 60%. A principal
exceção foi um estudo conduzido por Silverstein e colaboradores (8), em unidades de tratamento cirúrgico intensivo,
que tem um rendimento de 4% de achados significativos.  No estudo conduzido por Strain e colaboradores (1), embora
um alto rendimento tenha sido observado em pacientes que tinham doença cardiopulmonar aguda, o rendimento foi
muito baixo em pacientes com cardiopatias estáveis (geralmente infarto do miocárdio) e em pacientes que se encontravam
na unidade de tratamento intensivo (UTI) que tinham apenas doença extratorácica.

Ainda há algumas discrepâncias nos achados e recomendações, o que reflete  metodologias diferentes e populações de
UTI não homogêneas. Para os pacientes torácicos de UTI, dois estudos prospectivos não randomizados mostram uma
baixa incidência de achados significativos nas radiografias de rotina diária (4,5% em ambos os estudos), resultando
em um impacto mínimo sobre o controle dos pacientes. Os resultados, mais uma vez, apóiam a recomendação de obter
raios-X de tórax nas UTIs para achados clínicos e não para acompanhamento de rotina (9,10). Para as UTIs médicas,
Brainsky e colaboradores (11) e Marik e Janower (12) relatam uma alteração de 20% e 37%, respectivamente, no
controle com raios-X de tórax no leito de rotina. Os pacientes entubados são os mais afetados.

RecomendaçãoRecomendaçãoRecomendaçãoRecomendaçãoRecomendação
As radiografias torácicas no leito diárias são indicadas para pacientes com problemas cardiopulmonares agudos
e pacientes que estão sob ventilação mecânica. Em pacientes estáveis internados para monitoramento cardíaco
ou em pacientes estáveis internados apenas por doença extratorácica, uma radiografia inicial na internação é
recomendada, com radiografias de controle obtidas somente para indicações cardiopulmonares específicas.
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Tubos Endotraqueais

Há oito grandes estudos descritos na literatura desde 1980 (1,3,6-8,15-17). A despeito das diferenças nos projetos e
critérios, os números foram surpreendentemente similares. Em cinco estudos, entre 12% e 15% dos pacientes tinham
tubos endotraqueais mal posicionados, muitos dos quais necessitaram de reposicionamento. Dois estudos encontraram
28% e 46% dos tubos mal posicionados e o único trabalho dissidente encontrou 2% dos tubos mal posicionados.
Dois estudos compararam os raios-X com o exame físico (15,16). Em ambos os estudos, o exame físico previu tubos
mal-posicionados em 3% dos pacientes, ao passo que os raios-X mostraram mal posicionamento em 14% e 28%.
Kollef e colaboradores (17) constataram que a grande maioria dos tubos mal posicionados foi descoberta nos
primeiros três dias.

RecomendaçãoRecomendaçãoRecomendaçãoRecomendaçãoRecomendação
Os tubos endotraqueais são significativamente mal posicionados em aproximadamente 15% dos pacientes. A grande
maioria dos tubos mal posicionados não é detectada pelo exame físico. As conseqüências do mal posicionamento são
potencialmente graves. As radiografias de rotina são indicadas.

Cateteres de Pressão Venosa Central

Foram analisados doze estudos referentes a cateteres de pressão venosa central (1,3,6-8,15,18-24). A grande maioria
chegou à mesma conclusão. Aproximadamente 10% dos raios-X de tórax demonstraram tubos mal posicionados.
Pneumotórax esteve presente em apenas uma pequena porcentagem de pacientes. O único grande trabalho dissidente
foi conduzido por Silverstein e colaboradores (8), que notaram que menos que 2% dos cateteres estavam mal
posicionados. Gray e colaboradores (15) separaram os cateteres jugulares dos subclávios. As complicações foram duas
vezes mais comuns com cateteres subclávios (17% versus 8%), embora complicações insuspeitas fossem raras.

RecomendaçãoRecomendaçãoRecomendaçãoRecomendaçãoRecomendação
Há uma boa evidência apoiando a obtenção de raios-X após a passagem de cateter de pressão venosa central. Após a
passagem inicial, as radiografias de controle têm um baixo rendimento. As radiografias de controle são sugeridas
apenas quando há suspeita de complicações clínicas.

Cateteres de Swan-Ganz

Cinco estudos principais foram descritos desde 1980 (1,7,8,15,28). A maioria avalia a radiografia imediata pós-
procedimento. Tubos mal posicionados foram encontrados em 2%,10%,10% e 17% dos pacientes. Em um único
estudo, encontrou-se pneumotórax em 5% dos raios-X de tórax obtidos imediatamente após a inserção e menos que
0,5% nos raios-X de tórax de rotina (28).

RecomendaçãoRecomendaçãoRecomendaçãoRecomendaçãoRecomendação
Aproximadamente 10% dos cateteres de Swan-Ganz mal colocados foram encontrados na radiografia inicial e 5% dos
pacientes tiveram pneumotórax. A radiografia de tórax no leito é sugerida após a passagem do cateter. Uma vez o
pneumotórax tenha sido excluído e o posicionamento apropriado tenha sido assegurado, as radiografias de controle
não são necessárias, exceto por indicações clínicas específicas.

Tubos nasogástricos

Não há grandes estudos prospectivos discutindo a utilidade de obter raios-X imediatamente após a passagem do tubo
nasogástrico de sucção ou de sonda de alimentação de calibre fino. Radiografias de rotina detectaram mal
posicionamento de tubo em 1% dos casos (1,8). Claramente, um paciente com tubo nasogástrico funcional cuja
posição satisfatória já tenha sido documentada, não precisa de nenhum exame de imagem, a menos que surja algum
problema clínico.
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RecomendaçãoRecomendaçãoRecomendaçãoRecomendaçãoRecomendação
A passagem de todos os tubos em posição satisfatória deve ser documentada com radiografia de tórax? Com base em
evidências limitadas e na nossa experiência, as sondas de alimentação de calibre fino podem, em um pequeno mas
significante número de pacientes, ser colocadas inadvertidamente nos pulmões. Este erro nem sempre é detectável
clinicamente e pode levar à injeção de material de alimentação pela sonda ou penetração do pulmão, com conseqüente
pneumotórax. Ambas são complicações significativas com alta morbidade e potencial mortalidade. A radiografia de
tórax é justificável nestes pacientes, após a passagem inicial, mas antes da primeira alimentação. Em pacientes com
inserção de tubo nasogástrico de rotina, a utilidade da  radiografia é provavelmente menor, dependendo de julgamento
clínico, da experiência do operador, da ausculta do gás no quadrante superior na injeção do tubo e do retorno do
conteúdo gástrico na sucção. Em cada um destes eventos, além da radiografia inicial, não são necessárias radiografias
de controle.

Tubos Torácicos

Poucos estudos foram feitos para discutir a eficácia dos raios-X de tórax inicial após a inserção de um tubo torácico. Os
três estudos disponíveis mostram que aproximadamente 10% dos tubos são mal posicionados (1,3,6). Muitas das
anormalidades detectadas por raios-X são pequenas e não resultam na mudança da posição dos tubos.

RecomendaçãoRecomendaçãoRecomendaçãoRecomendaçãoRecomendação
Não há evidências suficientes para fazer uma recomendação consistente. Imediatamente após a inserção, o filme
mostrará a posição do tubo, o sucesso da drenagem e complicações da entubação. Assim, a obtenção de um filme após
a inserção parece ser justificada. Além deste ponto, filmes de acompanhamento para simplesmente avaliar a posição do
tubo não se justificam. Muitos destes pacientes terão radiografias seriadas feitas de qualquer forma, devido a doença
pleural complexa e doença parenquimatosa pulmonar.

Exceções Previstas

Nenhuma.

Informação de Revisão

Esta diretriz foi originalmente desenvolvida em 1995. Uma análise e uma revisão completas foram aprovadas em 1999.
Todos os tópicos dos Critérios de Adequação são revistos anualmente e, sendo necessário, são atualizados.
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Condição Clínica: Raios-X de Tórax no Leito de Rotina Diária

Variante 1: Monitoramento de paciente estável.

Exame radiológico Índice de Comentários
adequação

Raios-X de tórax no leito

 Inicial de admissão 9 Não para “bypass” de artéria coronária.
Não para sangramento gastrintestinal
superior agudo.

Acompanhamento de indicações 8 Apenas em piora clínica.
cardiopulmonares específicas

Monitoramento de rotina 2

Escala dos critérios de adequação
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1=menos apropriado               9=mais apropriado

Condição Clínica: Insuficiência Respiratória

Variante 2: Pacientes recebendo ventilação mecânica.

Exame radiológico Índice de Comentários
adequação

Raios-X de tórax no leito

Radiografia torácica diária 9

Acompanhamento de indicações 9
clínicas específicas

Escala dos critérios de adequação
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1=menos apropriado               9=mais apropriado

Condição Clínica: Função Respiratória Comprometida

Variante 3: Pacientes com tubo endotraqueal.

Exame radiológico Índice de Comentários
adequação

Raios-X de tórax no leito

Imediatamente após colocação do tubo 9

Controle subseqüente para posição do tubo Sem consenso

Acompanhamento de indicações clínicas 9
específicas

Escala dos critérios de adequação
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1=menos apropriado               9=mais apropriado
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Condição Clínica: Radiografia de Tórax de Rotina

Variante 4: Passagem de cateter de pressão venosa central.

Exame radiológico Índice de Comentários
adequação

Raios-X de tórax no leito

Imediatamente após passagem de cateter de PVC 9

Acompanhamento para suspeita de condições
clínicas 8

Controle de rotina subseqüente para posição
do cateter 2

Escala dos critérios de adequação
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1=menos apropriado               9=mais apropriado

Condição Clínica: Comprometimento Cardiopulmonar

Variante 5: Cateter de Swan-Ganz.

Exame radiológico Índice de Comentários
adequação

Raios-X de tórax no leito

Imediatamente após passagem do cateter 9

Apenas para acompanhamento de indicações
clínicas 8

Controle de rotina subseqüente para posição
do cateter 2

Escala dos critérios de adequação
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1=menos apropriado               9=mais apropriado
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Condição Clínica: Potencial Comprometimento Cardiopulmonar

Variante 6: Sonda nasogástrica (SNG).

Exame radiológico Índice de Comentários
adequação

Raios-X de tórax no leito

Imediatamente após passagem da SNG 8
(antes da primeira refeição)

Imediatamente após passagem da SNG 6 Sonda nasogástrica não alimentar.
com intenção apenas de aspiração ou
eliminação de gases

Controle subseqüente para posição da sonda 2

Escala dos critérios de adequação
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1=menos apropriado               9=mais apropriado

Condição Clínica: Comprometimento Respiratório

Variante 7: Passagem de dreno torácico.

Exame radiológico Índice de Comentários
adequação

Raios-X de tórax no leito

Imediatamente após passagem do dreno 8

Apenas para acompanhamento de condições 8 Sonda nasogástrica não alimentar
clínicas específicas

Controle subseqüente para posição do dreno 2

Escala dos critérios de adequação
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1=menos apropriado               9=mais apropriado
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Um grupo de trabalho do ACR (American College of Radiology) sobre Critérios de Adequação e seus painéis de especialistas desenvolveram critérios para determinar os exames de
imagem apropriados para diagnóstico e tratamento de estados médicos específicos. Esses critérios destinam-se a orientar radiologistas e médicos atendentes na tomada de decisões com
relação a exames de imagens radiológicas e tratamento. Geralmente, a complexidade e a gravidade do estado clínico de um paciente devem ditar a escolha dos procedimentos de imagem
e tratamento adequados. Apenas aqueles exames geralmente usados para avaliação do estado do paciente estão classificados. Outros estudos de imagem necessários para avaliar doenças
coexistentes ou outras conseqüências médicas desse estado não são considerados neste documento. A disponibilidade de equipamentos ou pessoal pode influenciar na seleção dos
procedimentos de imagem ou tratamentos adequados. Técnicas de imagem classificadas como investigativas pela FDA (Food and Drug Administration) não foram consideradas no
desenvolvimento destes critérios; entretanto, o estudo de novos equipamentos e aplicações deve ser incentivado. A decisão definitiva com relação à adequação de qualquer exame ou
tratamento radiológico específico deve ser tomada pelo médico atendente e pelo radiologista à luz de todas as circunstâncias apresentadas no exame do indivíduo.
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