
                                           

                                        
 

EXAME RADIOGRÁFICO DO TÓRAX 

 

Para a realização do exame radiográfico do tórax é importante que se realizem as três projeções 

radiográficas (laterolateral direita, laterolateral esquerda e ventrodorsal) para completa avaliação. A projeção 

dorsoventral pode ser realizada em situações específicas (avaliação cardíaca, de vasos pulmonares ou 

situação de importante dispneia do paciente). Devem ser realizadas a identificação dos decúbitos e 

marcação dos lados direito e esquerdo nas imagens radiográficas. 

  

Posicionamento 

Nas projeções laterolaterais, o paciente fica em decúbito lateral os membros torácicos devem ser estendidos 

cranialmente e os pélvicos caudalmente. Um bloco de espuma pode ser colocado no esterno para evitar 

rotação e manter o alinhamento horizontal do esterno com a coluna vertebral. A posição do pescoço é 

natural. 

Na área de colimação devem estar incluídas: 

 Articulações escapuloumerais (limite cranial); 

 Esterno (limite ventral) 

 Processos espinhosos torácicos (limite dorsal) 

 11ª costelas (limite caudal) 

 

Para a realização da projeção ventrodorsal, o paciente fica em decúbito dorsal. A utilização de calhas de 

espuma favorece o posicionamento para haver sobreposição do esterno com a coluna vertebral. Os 

membros torácicos são estendidos cranialmente com o focinho entre os membros. Os membros pélvicos 

são estendidos caudalmente. Para a realização da projeção dorsoventral, o paciente fica em decúbito 

esternal. Não há necessidade da calha, no entanto, o esterno e a coluna vertebral devem estar sobrepostos. 

Os mesmos limites devem ser considerados. 

Na área de colimação devem estar incluídas: 

 Articulações escapuloumerais (limite cranial); 

 Parede torácica direita e esquerda (limites laterais) 

 Costelas (limite caudal) 

 

 

Dica: Pacientes muito grandes às vezes se faz necessária a realização do exame de tórax em quadrantes 

(dividido por partes), para incluir tórax cranial e tórax caudal. Nesses casos a utilização da placa de imagem 

(chassi) na vertical pode ser interessante para incluir todo o tórax caudal na projeção ventrodorsal.  

 
 
 
 
 
 
 


