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Resumo 

Queixa principal: Tosse e falta de ar 

Histórico Clínico 

Queixa principal: Tosse e falta de ar HMA: Há uma semana iniciou quadro de febre 

termometrada em 38ºC. Procurou serviço de Pronto Socorro e foi medicada com sintomáticos e 

antibiótico. Porém manteve febre e retornou ao Ponto Socorro sendo feito diagnóstico de 

Influenza. Refere contato próximo com duas pessoas com caso confirmado de Covid-19. Refere 

escarro claro em tosse, e fadiga, além de manter dispneia. 

Achados Radiológicos 

Imagens de tomografia computadorizada em janela de pulmão demonstrando focos com 

atenuação em vidro fosco bilaterais de aspecto periférico, com predomínio nas bases. 
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Discussão 

Os achados em tomografia de tórax para as infecções virais são inespecíficos E não 

representam a gravidade dos casos dissociação clinico-radiológica 

Lista de Diferenciais 

● Influenza 

Diagnóstico 

● Covid-19 

Aprendizado 

Os achados em tomografia de tórax para as infecções virais são inespecíficos E não 

representam a gravidade dos casos dissociação clinico-radiológica 
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Imagens 

 

Figura 1: Imagem axial de tomografia computadorizada em janela de pulmão demonstrando 

focos com atenuação em vidro fosco bilaterais de aspecto periférico, com predomínio nas 

bases. 



 

Figura 2: Reformatação no plano coronal da tomografia de tórax em janela de pulmão 

evidenciando focos com atenuação em vidro fosco bilaterais de aspecto periférico. 

Vídeos 

Nenhum resultado econtrado 


