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PA – Painéis impressos

1 - AbdominAL/TrATo digeSTório

PA.01.002
o uSo de SequênCiAS de PuLSo mdiXon e 
mdiXon-quAnT noS eSTudoS de reSSonân-
CiA mAgnéTiCA do Abdômen: VAnTAgenS e 
deSVAnTAgenS do méTodo
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: VASQUES, M.V; VASQUES, C.R.G; MUNDIM, T.L.
instituição: Clínica Villas Boas, Brasília, Distrito Federal, 
Brasil
Autor responsável: Fís. Márcio Vieweger Vasques
e-mail: m.vasques@clinicavillasboas.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
objetivo deste trabalho é avaliar o uso das aquisições mDI-
XON nos estudos de abdômen, mostrando seus diferencias, 
a melhoria nos tempos de aquisição, no fluxo dos exames, 
no potencial diagnóstico obtido e avaliando suas vantagens e 
desvantagens em relação aos estudos convencionais.
material e métodos: Os estudos foram realizados em equi-
pamentos de Ressonância Magnética de 1,5T e 3T, fabrica-
dos pela PHILIPS, modelo Ingenia com versão de software 
5. As aquisições mDIXON para o estudo de abdômen foram 
obtidas com imagens em fase, fora de fase, excitação de água 
e de gordura. Para a quantificação do depósito de gordura 
hepática a sequência mDIXON-Quant foi utilizada com a 
geração de imagens de excitação de água e gordura,T2* e 
fração de gordura.
resultados e discussão: Foram avaliados os tempos de aqui-
sição, a qualidade da imagem, o impacto da implementação 
destas sequências na rotina de um exame de ressonância 
magnética do abdômen e apontadas as potenciais vantagens e 
desvantagens do método.
Conclusões: O uso das sequências mDIXON e mDIXON-
Quant demonstou ser um diferencial importante na rotina dos 
estudos de ressonância magnética do abdômen. As aquisições 
são rápidas, adquiridas em volume, com boa resolução espa-
cial e contraste. O fluxo de trabalho e o potencial diagnóstico 
são otimizados com estas ferramentas.

PA.01.008
ConTribuiÇÕeS dA gASTroSCoPiA VirTuAL 
no eSTAdiAmenTo do CânCer gáSTriCo.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: ALMEIDA, M.F.A.; VERZA, L.; PARAIZO, T.M.; 
BITENCOURT, A.G.V.; BOAVENTURA, C.S.; BARBOSA, 
P.N.V.P.; CHOJNIAK, R.
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor responsável: Dra. Camila Boaventura
e-mail: milasb2004@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar e discutir o papel da Tomografia Computadorizada (TC) 
com protocolo gástrico e Gastroscopia Virtual (GV) no esta-
diamento do câncer gástrico.
material e métodos: Estudo retrospectivo, de corte transver-
sal, unicêntrico, realizado através da revisão de imagens de 
TC com protocolo gástrico e GV no estadiamento do câncer 
gástrico comparando com o anatomopatológico. Foram in-
cluídos 13 pacientes de setembro a dezembro de 2015, num 
centro oncológico.

resultados e discussão: A idade média foi de 62,5 anos (31- 
89 anos), sendo 53,8% do sexo masculino. Em 100% das TC 
com protocolo gástrico e GV foram consideradas adequadas 
para o estadiamento, dos quais 53,8% das lesões gástrica 
classificadas no estadio T3, 69,2% dos linfonodos no estádio 
N1 e 92,3% sem metástases à distância. As lesões gástricas 
foram melhor avaliadas na TC no plano coronal (46,2%) e 
classificadas como lesão elevada na GV (38,5%). A maioria 
(92,3%) dos pacientes realizou endoscopia, com diagnósti-
co Bormann II/III (54%). Quase 47% dos pacientes foram 
submetidos a quimioterapia neoadjuvante e a TC de controle 
antes da cirurgia.
Conclusões: A TC com protocolo gástrico fornece informa-
ções adicionais para melhor decisão terapêutica, ao diferen-
ciar lesões T1-T2, T3 ou T4 e identificar a presença de linfo-
nodos suspeitos (N+) e/ou metástases à distância.

PA.01.013
AnáLiSe ComPArATiVA enTre PrePAroS 
orAiS em enTeroTomogrAfiA nA doenÇA de 
Crohn
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: RENOSTO, F.L.; SIBIA, C.F; BARROS, J.R; 
FARINELLI, E.; SILVA, R.P.L, BAIMA, J.P; DORNA, 
M.S.,BERTOLDI, G.A.; MARRONE, S.; ANTUNES, P.E.; 
SASSAKI, L.Y.; HOSSNE, R.S.
instituição: Faculdade de Medicina de Botucatu – Dep. Ba-
ses Gerais da Cirurgia e Departamento de Clínica Médica
Autor responsável: Biom. Fernanda Lofiego Renosto
e-mail: fernandalofiegorenosto@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
Comparar a qualidade e aceitação de dois preparos orais em 
Enterotomografia nos pacientes com Doença de Crohn.
material e métodos: Estudo randomizado prospectivo. Os 
pacientes foram randomizados em dois grupos. Preparo A: 
78,75g de Polietilenoglicol em 1000mL de água. Preparo B: 
78,75g de Polietilenoglicol em 2000mL de água. Os preparos 
foram administrados via oral, o volume total foi administra-
do em 60min a intervalos regulares de 15 minutos. Poste-
riormente os pacientes foram submetidos a Enterotomogra-
fia. Foi aplicado questionário de aceitação e tolerância do 
preparo após exame. Os itens avaliados foram facilidade de 
ingestão, sabor, presença de efeito colateral e se o paciente 
repetiria o exame. A qualidade do exame foi avaliada pelo 
radiologista, através de preenchimento dos segmentos intesti-
nais e distensão luminal. Análise Estatística: descritiva, testes 
de associação (p<0,05).
resultados e discussão: Foram avaliados 32 pacientes (16 
em cada grupo), 62,50% mulheres, idade média: 37,71 (± 
14,0) anos, 65% atividade clínica. Não houve diferença sig-
nificativa com relação à qualidade dos preparos. Os pacientes 
do preparo B apresentaram mais efeitos colaterais quando 
comparados com o preparo A (p<0,03).
Conclusões: Não houve diferença na qualidade dos preparos 
com relação ao preenchimento e distensão luminal. Contudo, o 
preparo de maior volume apresentou maiores efeitos colaterais.

PA.01.014
fAToreS CLíniCoS ASSoCiAdoS Com PreSen-
ÇA de ComPLiCAÇÕeS AVALiAdAS ATrAVéS dA 
enTeroTomogrAfiA em PACienTeS Com do-
enÇA de Crohn
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: RENOSTO, F.L.; SIBIA, C.F; BARROS, J.R; 
FARINELLI, E.; SILVA, R.P.L, BAIMA, J.P; DORNA, 
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M.S.,BERTOLDI, G.A.; MARRONE, S.; ANTUNES, P.E.; 
SASSAKI, L.Y.; HOSSNE, R.S.
instituição: Faculdade de Medicina de Botucatu – Dep. Ba-
ses Gerais da Cirurgia e Departamento de Clínica Médica
Autor responsável: Biom. Fernanda Lofiego Renosto
e-mail: fernandalofiegorenosto@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Des-
crever os fatores clínicos associados com presença de com-
plicações avaliadas através da Enterotomografia em pacien-
tes com Doença de Crohn.
material e métodos: Estudo randomizado prospectivo. Os 
pacientes fizeram preparo oral com polietilenoglicol dilu-
ído em água. Foram analisadas as seguintes complicações: 
presença de estenose, abscesso, sinal do pente, fistula e di-
latação. Os fatores clínicos avaliados foram: idade, gênero, 
atividade clínica da doença avaliada através do CDAI, Escala 
de Montreal, doença perianal, proteína C reativa. Análise es-
tatística: descritiva, testes de associação.
resultados e discussão: Foram avaliados 32 pacientes, 
62,50% mulheres, idade média: 37,71 (± 14,0) anos, 65% ati-
vidade clínica. A frequência de complicações foi de estenose 
(n=11), abscesso (n=8), sinal do pente (n=7), fístula (n=5), 
dilatação (n=4). A atividade clínica da doença foi associada 
com presença de abcesso (p=0,004), sinal do pente (p=0,01) e 
presença de fístula (p=0,02). A variável idade ao diagnóstico 
da Escala de Montreal foi associada com presença do sinal 
do pente (p=0,01). Não houve associação entre as variáveis 
analisadas e a presença de estenose.
Conclusões: A atividade clínica da doença foi o fator clínico 
mais associado com a presença de complicações na Doença 
de Crohn.

PA.01.016
reeSTAdiAmenTo LoCorregionAL PeLA reS-
SonânCiA mAgnéTiCA de PACienTeS Com 
CânCer de reTo SubmeTidoS A quimioTerA-
PiA neoAdJuVAnTe: enSAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: MELO, R.A.B.; EMORI, A.M; NETO, L.A.A.; 
PARAIZO, T.M.; MENDES, G.G.; BOAVENTURA, C.S.; 
BITENCOURT, A.G.V.; CHOJNIAK, R.
instituição: AC CAMARGO CANCER CENTER
Autor responsável: Dra. Rayssa Araruna Bezerra de Melo
e-mail: rayssa_araruna@hotmail.com
introdução e objetivos: Quimiorradioterapia neoadjuvante é 
pilar no tratamento do câncer de reto. A Ressonância Magné-
tica (RM) tem alta acurácia na avaliação da fascia mesorretal 
(FMR), sendo útil no estadiamento e planejamento terapêuti-
co. O estudo antes da neoadjuvância está consolidado, no en-
tanto a eficácia pós-neoadjuvância permanece em discussão, 
devido a fatores confundidores como fibrose, edema e reação 
desmoplásica.
métodos: Foram revisadas imagens de RM antes e após a 
terapia neoadjuvante em pacientes com câncer de reto, enfa-
tizando as diferenças entre os dados anatômicos e funcionais 
da RM e comparando com a resposta anatomopatológica.
discussão: A avaliação da resposta tumoral ao tratamento 
neoadjuvante pela RM foi baseada nos Critérios de Avaliação 
Resposta em tumores sólidos, que incluem a diminuição de 
pelo menos 30% do diâmetro tumoral. Considerou-se em T2 
tumor viável uma área de hipersinal e a fibrose como hipossi-
nal. Nas imagens de difusão (DWI) com mapas ADC, tumor 
viável restringia à DWI. O acometimento da FMR acontecia 
nos tumores com distância < 1 mm da mesma em T2.
Conclusões: A RM apresenta importante papel na avalia-
ção de resposta após tratamento neoadjuvante em pacientes 

com câncer de reto. O uso de métodos funcionais como DWI 
acrescentam informações importantes à avaliação morfológi-
ca convencional.

PA.01.017
A imPorTânCiA dA reSSonânCiA mAgnéTiCA 
no diAgnóSTiCo dA hemoCromAToSe here-
diTáriA
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: PINHO, IF; GOTO, RE; NOBESCHI, L; MELO, 
HJF
instituição: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo
Autor responsável: Prof. Leandro Nobeschi
e-mail: ln.nobeschi@gmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: A hemocromatose hereditária é uma doença genética 
relacionada ao acúmulo de ferro no organismo, principal-
mente no fígado. A biópsia é o “padrão ouro” para o diagnós-
tico da concentração de ferro no fígado (LIC), porém é um 
método invasivo. Por outro lado, os exames sorológicos são 
sensíveis, mas não específicos.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Uti-
lizamos artigos científicos correlacionados a temática para 
compilar dados.
discussão: Estudos relacionados à ressonância magnética 
(RM) tem sido desenvolvidos pois ela é altamente sensível 
a presença de ferro, destacando-se as técnicas de relação-si-
nal-ruído (RSR) e relaxometria. Os métodos de RSR já são 
aplicáveis atualmente na prática clínica, principalmente o 
protocolo de Rennes. Já a relaxometria (R2/R2*) gera valores 
mais precisos do LIC, entretanto exige um investimento de 
alto custo e não possui protocolos padronizados.
Conclusões: A RM é um método não invasivo e com técnicas 
que possuem potencial para auxiliar e aperfeiçoar o diagnós-
tico e monitoramento de pacientes com HH.

PA.01.022
neoPLASiA dA PAPiLA de VáTer – dignóSTi-
CoS diferenCiAiS
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: QUINTA, M.C.B; BRITO, M.L.C.B.; BELARMI-
NO, T.M.; DIAS, E.N.; MENEZES, M.B.C.C; SANTOS, 
V.A.; AGUIAR, A.C.E.C.
instituição: Clínica da Imagem do Tocantins; Instituto To-
cantinense Presidente Antônio Carlos
Autor responsável: Dra. Mayra Carneiro de Brito Quinta
e-mail: mayracbb@hotmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: This review aims to describe the main points of discus-
sion about the differential diagnosis of the neoplastic diseases 
of the papilla of Vater (NPV), which are discussed in their 
presentations on radiologic examinations and/or imaging 
exams.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): A 
ampola de Vater (AV), também denominada papila duodenal 
maior, é uma estrutura mamilar situada na parede póstero-
medial da segunda porção do duodeno, a qual dificilmente é 
acometida por neoplasias malignas.
discussão: Dentre as principais lesões benignas que envol-
vem a papila duodenal estão adenomas, lipomas, leiomio-
mas, hemangiomas, hamartomas e tumores neurogênicos. 
As lesões malignas incluem carcinomas de pequenas célu-
las, escamosos, neuroendócrinos e indiferenciados, além dos 
adenocarcinomas, que são os mais frequentes. Atualmente, a 
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avaliação e o estadiamento das lesões ampulares podem ser 
realizados por meio de inúmeras modalidades diagnósticas, 
dentre as quais, ultrassonografia transabdominal (USG), ul-
trassonografia transpapilar intraductal (IDUS), ecoendos-
copia (EUS), colangiopancreatografia retrógrada (CPRE), 
tomografia computadorizada (CT), ressonância nuclear mag-
nética (RNM) e biópsia.
Conclusões: Se por um lado os ampulomas apresentam-se 
como um grande desafio diagnóstico quando em estágios ini-
ciais, por outro, sabe-se que o tamanho, a invasão linfonodal 
e o grau de ressecabilidade curativa do tumor são fatores de-
terminantes do seu prognóstico.

PA.01.026
PAPeL dA rAdioLogiA no diAgnóSTiCo e 
quAnTifiCAÇÃo dA eSTeAToSe hePáTiCA: re-
ViSÃo de LiTerATurA
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: QUINTA, M.C.B; BRITO, M.L.C.B.; MEDEI-
ROS, J.A.; CANEDO, V.G.; SANTOS, F.S. HÉRCULES, 
G.B.; BORGES, L.C.
instituição: Clínica da Imagem do Tocantins; Instituto To-
cantinense Presidente Antônio Carlos
Autor responsável: Dra. Mayra Carneiro de Brito Quinta
e-mail: mayracbb@hotmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: Esta revisão visa descrever a investigação diagnóstica e 
quantificação da esteatose hepática (EH) através dos métodos 
radiológicos usados para este fim, em destaque a ultrassono-
grafia (USG), a tomografia computadorizada (TC) e a resso-
nância magnética (RM).
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): A EH 
é definida como um acúmulo de lipídios nos hepatócitos, ex-
cedendo 5% do peso do fígado. Tradicionalmente pacientes 
suspeitos de EH são avaliados inicialmente com uma USG 
abdominal ou TC para o diagnóstico e posteriormente sub-
metidos a biópsia hepática para quantificação da esteatose.
discussão: A USG abdominal apresenta elevada acurácia, 
podendo atingir 95% de acerto diagnóstico, sendo ampla-
mente utilizada como método de triagem. A TC e a RM po-
dem chegar a uma acurácia de 100%. Quanto a quantificação 
da esteatose a biópsia é padrão ouro, porém estudos recentes 
mostram que a RM apresenta alto índice de concordância 
com os achados histológicos. A TC também vem demons-
trando ser um método confiável para a quantificação da EH, 
podendo até mesmo substituir a biópsia quando o paciente 
pode não suportar o procedimento.
Conclusões: O diagnóstico radiológico da EH é bem esta-
belecido através da USG e/ou TC. Quanto a quantificação, 
a RM e a TC surgem como alternativa a biópsia hepática, já 
sendo utilizadas para esse fim em alguns casos.

PA.01.028
hidATidoSiS hePATiCA Y eSPLeniCA Y SuS 
ComPLiCACioneS. enSAYo iConogrÀfiCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: RABEYA, MF. GARCÌA, MP. FRANGELLA, J. 
ZEBALLOS, P. FRANK, L.
instituição: Hospital Fernandez
Autor responsável: Dra. MARIA DE LA PAZ GARCIA 
CASTRO
e-mail: maripazgarciacastro@yahoo.com
introdução e objetivos: La hidatidosis (HD) es una en-
fermedad parasitaria producida por la tenia Echinococcus, 
endémica en países dedicados a la cría de ganado ovino y 

vacuno. Puede afectar múltiples órganos, los más frecuen-
temente afectados son el hígado, seguido en frecuencia por 
pulmón, riñón, hueso y el cerebro. Este ensayo iconográ-
fico tiene como objetivo ilustrar diversos casos evaluados 
con tomografía computada (TC) y resonancia magnética 
(RM) que muestran compromiso a nivel hepático, espléni-
co y sus complicaciones.
métodos: dichos pacientes ingresaron a nuestra institución 
en el periodo comprendido entre enero de 2014 a diciembre 
de 2015. Se incluyen imágenes de quistes hepaticos simples, 
quistes calcificados, quistes con compresión, ruptura y drena-
je a la vía biliar así como quistes abscedados.
discussão: Los métodos imagenològicos (TC y RMN) tienen 
un rol importante en el diagnóstico de la enfermedad hidatí-
dica ya que permiten caracterizar lesiones focales hepáticas y 
esplénicas, lo que llevaría a diferenciar esta entidad de otras 
patologías.
Conclusões: Aun cuando la sospecha clinica sea baja, es fun-
damental el estudio completo de la lesión previo a cualquier 
procedimiento invasivo. Palabras claves: Hidatidosis hepáti-
ca, Hidatidosis esplénica, Hidatidosis complicada.

PA.01.033
AnáLiSe dAS indiCAÇÕeS PArA uSo do Con-
TrASTe PArAmAgnéTiCo hePAToeSPeCífiCo 
(gd-eod-dTPA)
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: SECUNDO, P.F.C.S; OKAMOTO, T.Y.; CUSTO-
DIO, A.A.; MENDES, G.G; CHOJNIAK, R.
instituição: FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE - HOS-
PITAL AC CAMARGO CANCER CENTER
Autor responsável: Dr. PAULO FERNANDO CARVALHO 
SECUNDO
e-mail: paulosecundo@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O Gd
-EOD-DTPA apresenta elevada acurácia na caracterização de 
lesões hepáticas, especialmente da hiperplasia nodular focal 
(HNF). Entretanto, é preciso estar atento quanto à sua indi-
cação, uma vez que possui elevado custo, e, se mal indicado, 
pode não ser conclusivo.
material e métodos: Revisados 132 pedidos de ressonância 
com Gd-EOD-DTPA de Novembro de 2013 a Julho de 2015.
resultados e discussão: A média de idade dos pacientes 
foi de 44 anos (13-90 anos), sendo 74,2% do sexo femini-
no. Destes, 34,1% apresentavam história de neoplasia (mais 
comuns: mama, colorretal e hepatocarcinoma) e 15,9% tinha 
hepatopatia prévia. A maioria das indicações foi considerada 
adequada (83,3%), sendo as mais comuns: investigação de 
lesão hepática inespecífica, diferenciação entre adenoma e 
HNF, detecção de foco de metástases. Em 16,7%, a indicação 
foi considerada inadequada, destacando-se: controle de HNF, 
nefrolitíase, acompanhamento ou investigação de hemangio-
ma, alteração de enzimas hepáticas,, elevação de alfafetopro-
teína, volumetria hepática, diferenciação entre esteatose focal 
e distúrbio perfusional, ou entre adenoma e hemangioma.
Conclusões: Não obstante o contraste hepatobiliar em RM 
ser uma ferramenta muito útil e importante, tem indicações 
específicas que precisam ser conhecidas, afim de não onerar 
o sistema de saúde e evitar confusões diagnósticas.

PA.01.036
PAdrÕeS ATíPiCoS de LeSÕeS hePáTiCAS À 
Luz do ConTrASTe PArAmAgnéTiCo hePATo-
eSPeCífiCo (gd-eod-dTPA)
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
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Autores: SECUNDO, P.F.C.S; OKAMOTO, T.Y.; CUSTO-
DIO, A.A.; MENDES, G.G; CHOJNIAK, R.
instituição: FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE - HOS-
PITAL AC CAMARGO CANCER CENTER
Autor responsável: Dr. PAULO FERNANDO CARVALHO 
SECUNDO
e-mail: paulosecundo@gmail.com
introdução e objetivos: O Gd-EOD-DTPA é o contraste he-
patoespecífico liberado para uso clínico no Brasil desde 2013. 
Sua principal indicação está na possibilidade de caracterizar 
com alta especificidade a hiperplasia nodular focal (HNF). O 
objetivo deste painel é mostrar de forma ilustrativa achados 
atípicos relacionados ao uso deste contraste que podem detur-
par a interpretação do examinador.
métodos: Exames de RM com Gd-EOD-DTPA em aparelho 1,5T.
discussão: Lesões inconclusivas podem representar 30 a 
42% dos exames de RM pela ausência de achados típicos. 
A importância de diagnosticar lesões hepáticas com boa 
acurácia justifica-se pelas condutas terapêuticas opostas que 
estas possuem. O contraste hepatoespecífico tornou-se um 
aliado no diagnóstico diferencial das mesmas. Não obstan-
te, o comportamento dinâmico extracelular e hepatocelular 
podem falsear o examinador. HNFs podem não sofrer inten-
so realce nas sequências hepatobiliares ou apresentar apenas 
realce periférico e trabecular, mimetizando o comportamento 
de adenomas. Adenomas atípicos podem apresentar focos de 
hipersinal pela presença de hepatócitos funcionantes e proli-
feração ductal, conhecidos como adenomas telangiectásicos. 
Hepatocarcinomas bem diferenciados podem apresentar hi-
persinal tardio pela função preservada de alguns hepatócitos.
Conclusões: O radiologista precisa estar atento às lesões atí-
picas ao interpretar imagens com o contraste hepatoespecífi-
co, devendo-se valer de todo o conjunto de imagens para uma 
boa conclusão diagnóstica.

PA.01.037
AbordAgem diAgnóSTiCA dAS enTeroPA-
TiAS: o que o gASTroenTeroLogiSTA PreCi-
SA SAber
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PANIZZA, P. S. B.; RIBEIRO-DOS-SANTOS JR., 
V.; AMANCIO, C.T.; ROMAO, D. S.; SILVA FILHO, F. J. 
V.; ARAÚJO, D. A. P.; QUEIROZ, N. S. F.; HORVAT, N. S. 
M. R.; QUEIROZ, M. A.; VIANA, P. C. C.; LEITE, C. C.; 
CERRI, G. C.
instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES
Autor responsável: Dr. PEDRO SERGIO BRITO PANIZZA
e-mail: pedropanizza@gmail.com
introdução e objetivos: As enteropatias representam um es-
pectro de doenças que cursam com inflamação do intestino 
delgado, redução da capacidade absortiva e aumento da per-
meabilidade intestinal. O objetivo deste trabalho é demons-
trar o papel da radiologia como ferramenta no estadiamento e 
manejo terapêutico de pacientes portadores de doenças rela-
cionadas ao intestino delgado.
métodos: Após revisão da literatura apresentaremos de for-
ma didática casos do nosso banco de dados, enfatizando as-
pectos clínico-radiológicos das enteropatias.
discussão: As enteropatias serão divididas de acordo com 
a sua etiologia em inflamatórias, infecciosas e neoplásicas. 
Será discutido o papel da imagem e sua importância clínica 
em guiar condutas, como por exemplo: a) na doença de Crohn 
onde permite avaliar a atividade / inatividade da doença, con-
duzindo à adequada abordagem terapêutica clínico-cirúrgi-
ca; b) na doença de Whipple direcionando o diagnóstico na 
vigência de epidemiologia positiva, além de permitir o di-

agnóstico diferencial com outras causas de má-absorção in-
testinal; c) em pacientes com diarreia crônica auxiliando na 
detecção de tumores neuroendócrinos ou outras neoplasias.
Conclusões: A avaliação por imagem das enteropatias é fun-
damental para auxiliar o clínico na tomada de conduta, além 
de permitir o estadiamento e diagnóstico diferencial de pa-
cientes com afecções do intestino delgado.

PA.01.038
ASPeCToS de imAgem dAS LeSÕeS hePáTiCAS 
Com ConTeudo gorduroSo AVALiAdAS PeLA 
reSSonAnCiA mAgneTiCA: enSAio PiCTório
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: DEUSDARA,M.S.;MEDEIROS, L.B.;CAETA-
NO, I.L.V;MARTINS, E.B.L.;OLIVEIRA, D.C.F.; SOUSA, 
C.S.M.; BASTOS, B.B.; SILVA, D.E.L.; DE MIRANDA, 
C.L.V.M.
instituição: Hospital São Marcos
Autor responsável: Dra. MICHELE SETUBAL DEUSDARA
e-mail: michelesetubal@hotmail.com
introdução e objetivos: Um grupo restrito de lesões hepáti-
cas benignas e malignas apresentam componente adiposo e a 
adequada detecção desse componente é uma ferramenta im-
portante no diagnóstico diferencial. O objetivo desse artigo 
é ilustrar os aspectos de imagem obtidos por RM das lesões 
hepáticas mais comuns com conteúdo gorduroso.
métodos: Foram selecionadas, a partir de arquivo próprio, 
as imagens de RM das lesões hepáticas mais comuns, que 
apresentaram conteúdo adiposo.
discussão: A RM hepática desempenha papel fundamental 
através das sequências in-phase e out-phase e das sequências 
com saturação de gordura. As lesões hepáticas mais comuns 
com conteúdo gorduroso encontradas no nosso serviço foram 
esteatose focal e difusa, esteatose pseudotumoral, adenoma, 
hiperplasia nodular focal e metástase de lipossarcoma. Todas 
as lesões apresentaram em comum hipersinal na ponderação 
T1, com queda de sinal nas sequências out-phase.
Conclusões: A apresentação característica da lesão, bem 
como seu padrão de impregnação pela gordura, são úteis para 
estreitar o diagnóstico diferencial, sendo importante para o 
radiologista o conhecimento dos seus principais aspectos 
para o correto diagnóstico.

PA.01.040
AVALiAÇÃo doS eXAmeS de TomogrAfiA 
ComPuTAdorizAdA de Abdome e PeLVe reA-
LizAdoS nA emergênCiA de um hoSPiTAL on-
CoLógiCo.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: OKAMOTO, T.Y; VIEIRA, D.R.; NOSCHANG, 
J; OTONI, J.C.; RAMOS, L.A., PETRY, M.S.M; BITEN-
COURT, A.G.V.; BARBOSA, P.N.V.P.; CHOJNIAK, R.
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo
Autor responsável: Dr. Lucas Ramos
e-mail: lucasdearamos@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar as indicações e resultados de exames de tomografia com-
putadorizada (TC) de abdome e/ou pelve realizadas na emer-
gência de um hospital oncológico.
material e métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, reali-
zado através da revisão de prontuários e laudos de exames de 
imagem. Foram avaliados 529 exames de TC de abdome/pelve 
solicitados na emergência no período de 01/2015 a 04/2015.
resultados e discussão: A idade média dos pacientes foi 
56,4 anos (5-90 anos), sendo 57,5% do sexo feminino. A 
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grande maioria dos pacientes tinham um tumor primário 
conhecido (91,3%). As indicações mais frequentes foram: 
emergências não oncológicas (26,8%), complicações pós
-operatórias (19,1%) e obstrução intestinal (12,1%). Dos 143 
exames realizados por indicações não oncológicas, as mais 
comuns foram causas inflamatórias/infecciosas (33,6%), lití-
ase renal (19,6%) e abdome agudo a esclarecer (26,6%). Dos 
exames realizados, 63,2% apresentaram resultado positivo, 
sendo 48,8% correspondentes com a suspeita clínica e 14,4% 
outros achados não relacionados à suspeita clínica inicial.
Conclusões: A TC de abdome e/ou pelve é frequentemente 
utilizada no setor de emergência de um hospital oncológico, 
apresentando resultados positivos na maioria dos casos. O 
resultado da TC foi diferente da suspeita clínica inicial em 
um percentual importante dos casos, demonstrando que este 
método tem papel fundamental para o diagnóstico e planeja-
mento terapêutico nesses pacientes.

PA.01.042
Tumor PSeudoPAPiLAr SóLido CíSTiCo do 
PânCreAS (Tumor de frAnz): AChAdoS CLí-
niCoS e rAdioLógiCoS.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: DEUSDARA,M.S.; MARTINS, E.B.L.;CAETA-
NO, I.L.V.; OLIVEIRA, D.C.F.;MEDEIROS, L.B.; SOUSA, 
C.S.M.; BASTOS, B.B.; SILVA, D.E.L.; DE MIRANDA, 
C.L.V.M.
instituição: HOSPITAL SÃO MARCOS
Autor responsável: Dra. MICHELE SETUBAL DEUSDARA
e-mail: michelesetubal@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Tu-
mor de Franz é raro, correspondendo a 1-2%, das neoplasias 
exócrinas do pâncreas. Mais comum no sexo feminino, entre 
a segunda e terceira décadas. O diagnóstico é realizado por 
tomografia computadorizada e ressonância magnética. Este 
trabalho tem como objetivo demonstrar os achados radiológi-
cos, clínicos e epidemiológicos desta patologia.
material e métodos: Nos arquivos de hospital de ensino 
(2000 a 2015) foram encontrados 25 casos comprovados his-
tologicamente da neoplasia, sendo 10 casos com imagens dis-
poníveis incluídos no estudo, sendo avaliadas suas variáveis 
epidemiológicas, clínicas e radiológicas (TC e RM).
resultados e discussão: Idade média foi de 28 anos, mais 
frequente no sexo feminino (90%), sendo a principal queixa 
desconforto epigástrico (40%), sendo 20% assintomáticos. O 
tamanho médio do tumor foi de 7,2cm, sendo 60% sólidos e 
40% mistos. Quanto a localização 60% na cabeça, 20% no 
corpo e 20% cauda(20%) do pâncreas. 70% eram bem de-
limitados. Densidade média foi 36,8UH, com realce médio 
de 36,4UH. Na RM a maioria apresentou hipossinal em T1 
(60%) e hipersinal em T2 (90%). Em todos houve restrição 
à difusão e realce. Foram calculados os valores de ADC. Ne-
nhum caso tinha linfonodomegalias nem metástases.
Conclusões: A TC de abdome e/ou pelve é frequentemente 
utilizada no setor de emergência de um hospital oncológico, 
apresentando resultados positivos na maioria dos casos. O 
resultado da TC foi diferente da suspeita clínica inicial em 
um percentual importante dos casos, demonstrando que este 
método tem papel fundamental para o diagnóstico e planeja-
mento terapêutico nesses pacientes.

PA.01.043
enSAio PiCTóriCo Sobre o LirAdS 2014
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SANTOS-FILHO, A.; DREWREK, M.O.; INOUE, C.

instituição: Santa Casa de Ponta Grossa
Autor responsável: Dr. antonio gaziero trindade dos santos filho
e-mail: antoniogaziero@yahoo.com.br
introdução e objetivos: O LIRADS (Liver Imaging Repor-
ting and Data System) é uma classificação e terminologia de 
achados de imagem de TC e RM de lesões hepáticas para 
pacientes com doença hepática (cirrose), indicando o risco 
relativo para o desenvolvimento de carcinoma hepatocelular 
(HCC). A classificação baseia-se em parâmetros vistos nestes 
exames de imagem e são definidos como critérios maiores e 
critérios auxiliares. O LIRADS categoriza as lesões de acor-
do com os critérios maiores em LIRADS 1 a LIRADS 5, de-
terminando a conduta a ser tomada pelo clínico, incluindo a 
não alteração do seguimento hepático, seguimento rigoroso, 
biópsia ou diagnóstico imaginológico de HCC.
métodos: Ensaio pictórico com levantamento de imagens do 
arquivo do nosso serviço.
discussão: O LIRADS auxilia o radiologista e clínico na 
tarefa de realizar um screening em um fígado com risco de 
HCC e guiar a conduta.
Conclusões: O poster mostra de maneira didática as diversas ca-
tegorias definidas pelo LIRADS 2014 surgidas na nossa rotina.

2 - AbdominAL/TrATo geniTurinário

PA.02.002
PiTfALLS nA nefromeTriA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: MEDEIROS, G.O.C.
instituição: Brasil Hospital Universitário Onofre Lopes 
(UFRN), Natal, Rio Grande do Norte; Brasil Universidade 
Potiguar (UnP), Natal, Rio Grande do Norte
Autor responsável: TNR. Galtieri Medeiros
e-mail: galtieri_otavio@yahoo.com.br
introdução e objetivos: Nefrometria é um score utilizado 
para estratificar lesões renais em baixa, média ou alta com-
plexidade. Dependendo do modo em que forem realizadas as 
medidas, podemos gerar uma pontuação equivocada impos-
sibilitando a reprodutibilidade do método.
métodos: São utilizadas imagens obtidas por tomografia com-
putadorizada. O protocolo preconizado consiste em fases sem 
contraste, arterial, nefrográfica e excretora, sendo avaliado em 
pelo menos dois planos diferentes. Se a administração do con-
traste for contraindicada, podemos usar a ressonância magnética.
discussão: Considerando que o eixo transversal renal difere 
do eixo transversal do corpo, podemos confundir a posição 
da massa renal e o resultado da pontuação não será fidedig-
no. Há fatores que podem nos levar à uma interpretação dis-
torcida, como a fase do contraste e o modo de visualização 
(MIP, Volume Rendering), pois dependendo da espessura do 
pós-processamento, podemos subestimar essa medida.
Conclusões: O sistema de pontuação tem implicações para o 
planejamento cirúrgico e tem sido amplamente adotado por 
urologistas. Em alguns centros de imagem a classificação das 
massas renais sólidas através do score de nefrometria já está 
incorporada no laudo, auxiliando de maneira mais precisa o 
médico solicitante. Nesse contexto, o responsável pelas re-
construções dessas imagens deve ser cauteloso para não in-
duzir um falso diagnóstico.

PA.02.004
fAToreS que infLuenCiAm A AnáLiSe dA Per-
meAbiLidAde noS eSTudoS de reSSonânCiA 
mAgnéTiCA dA PróSTATA
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Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: VASQUES, M.V; VASQUES, C.R.G.; MUNDIM, T.L.
instituição: Clínica Villas Boas
Autor responsável: Fís. Márcio Vieweger Vasques
e-mail: m.vasques@clinicavillasboas.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
objetivo do estudo é demonstrar as possíveis variações de 
resultado que podem ocorrer na análise de permeabilidade 
dos estudos de ressonância magnética da próstata, levando 
em consideração determinadas variáves nesta análise e que 
são alteradas pelo operador no momento do processamento.
material e métodos: A análise de permeabilidade foi rea-
lizada com a utilização da ferramenta IntelliSpace Portal, 
fabricada pela PHILIPS com o pacote Permeability. As vari-
áveis alteradas durante o processamento foram o AIF, filtros 
de suavização temporais e espaciais. Para cada intensidade de 
campo dos equipamentos foi criado um protocolo de proces-
samento informando o tempo de injeção, a concentração e a 
relaxatividade do agente de contraste.
resultados e discussão: Há uma diferença significativa nos 
valores obtidos da permeabilidade entre o processamento com 
Manual e Automático AIF. Os filtros de suavização temporal 
apresentaram maior variação quando utilizado o ajuste médio. 
Essa variação ocorre para todos os critérios analisados (ktrans, 
kep, Ve e Vp). Os filtros de suavização espacial praticamente 
não alteram o resultado da análise de permeabilidade.
Conclusões:  Há uma grande diferença no valor da permeabi-
lidade obtido a partir da análise com o Automático e Manual 
AIF, podendo ser da ordem de 250%. Os filtros de suavização 
temporal e espacial apresentam pequenas, não significativas, 
variações de resultado.

PA.02.005
ACTuALizACión en mALformACioneS Con-
géniTAS deL TrACTo geniTAL femenino: 
nueVo ConSenSo eShre/eSge
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PIZARRO, A; ARIS, R; HERQUIÑIGO, D, 
AGUIRRE, S; CASTRO,M.
instituição: Servicio de Imagenología Clínica INDISA / 
UNAB, Santiago, Chile.
Autor responsável: Dra. Andrea Fuentealba Cargill
e-mail: ganteisan@gmail.com
introdução e objetivos: Las malformaciones del tracto ge-
nital femenino son alteraciones del desarrollo embriológico 
presentándose en 7% de la población femenina,30-50% se 
asocian a malformaciones renales.La resonancia magnética 
(RM) es la técnica de elección,por su alta resolución de con-
traste y capacidad de estudio multiplanar, es capaz de definir 
adecuadamente la anatomía útero-vaginal.Existen al menos 
3 clasificaciones diferentes de las MCTG, éstas presentan li-
mitaciones que llevan a diagnósticos confusos, por lo que la 
Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología 
en conjunto con la Sociedad Europea de Endoscopía Gineco-
lógica (ESHRE/ESGE) crearon un nuevo sistema de clasifi-
cación.La nueva clasificación divide las alteraciones uterinas 
en subgrupos de acuerdo a la anatomía y separa independien-
temente las alteraciones cervicales y vaginales. Nuestro ob-
jetivo es presentar la clasificación propuesta por el consenso 
ESHRE / ESGE.
métodos: Muestra pictográfica de casos representativos 
en RM, tomografía computada(TC) e histerosalpingogra-
fía(HSG) efectuadas en nuestra Institución.
discussão: El sistema de clasificación propuesto tiene mayor 
utilidad práctica en el enfoque terapéutico.Al incorporar un 
subgrupo para anomalías no clasificables y separar las hipo-

plasias/disgenesias uterinas, cervicales y vaginales permite 
clasificar casos más complejos.
Conclusões: Si bien,ninguna clasificación está exenta de li-
mitaciones, la elección debe ser junto al equipo tratante,o-
rientada al enfoque terapéutico y pronóstico de las patologías.

PA.02.008
PAdrÕeS de reCidiVA LoCorregionAL de 
neoPLASiAS gineCoLógiCA nA reSSonânCiA 
mAgnéTiCA: enSAio PiCTóriCo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: MELO, R.A.B; RODRIGUES, D.P; BELTRANI, 
F.H; LIMA, R.M.L; BOAVENTURA, C.S; BITENCOURT, 
A.G.V; MENDES, G.G; CHOJNIAK, R.
instituição: AC CAMARGO CANCER CENTER
Autor responsável: Dra. Rayssa Araruna Bezerra de Melo
e-mail: rayssa_araruna@hotmail.com
introdução e objetivos: Tumores do ovário, colo uterino e 
endométrio são as neoplasias ginecológicas mais comuns na 
prática clínica. Em pacientes com recidiva local, detecção 
precoce melhora o prognóstico indicando necessidade tera-
pêutica adicional. A Ressonância Magnética (RM) apresenta 
superioridade sobre os demais métodos na avaliação da pelve 
feminina, sendo útil na detecção das recidivas.
métodos: Foram revisadas os achados de imagem de RM de 
casos com diagnóstico histológico de recidiva pélvica de tu-
mores ginecológicos num centro ocológico.
discussão: A RM possibilita avaliação morfológica e funcio-
nal, contribuindo para melhor diferenciação entre alterações 
pós-terapêuticas e recidiva tumoral. Os achados radiológicos 
variam na dependência do sítio primário, encontrando-se re-
cidivas de casos de neoplasia da vulva, colo uterino, endo-
métrio e ovário. Foram evidenciadas recidivas linfonodais, 
implantes peritoneais, retroperitoneais e viscerais, no leito 
cirúrgico com massa em contiguidade com vísceras ou pa-
redes pélvicas, acometimento ovariano contralateral tardio, 
além de sítios metastáticos ósseos.  Os achados sugestivos de 
recidiva local na RM incluíram: lesão irregular, infiltrativa, 
que restringe à difusão e com realce pós-contraste.
Conclusões: A RM é uma técnica de imagem confiável para 
avaliação pós-terapêutica de neoplasias ginecológicas, po-
dendo diferenciar tecido fibrocicatricial de recidivas, princi-
palmente quando há dúvidas nos exames convencionais. Tal 
conhecimento é fundamental no manejo clínico-terapêutico 
oncológico.

PA.02.009
o PAPeL dA reSSonânCiA mAgnéTiCA dA PeL-
Ve nA AVALiAÇÃo de reCidiVAS LoCorregio-
nAiS de TumoreS gineCoLógiCoS.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: BELTRANI, F.H; RODRIGUES, D.P; MELO, 
R.A.B; LIMA, R.M.L; BOAVENTURA, C.S; BITEN-
COURT, A.G.V; MENDES, G.G; CHOJNIAK, R.
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil.
Autor responsável: Dr. Daniel Padilha Rodrigues
e-mail: danielpadilha@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar e discutir o papel da ressonância magnética (RM) da pel-
ve na detecção de recidivas após tratamento de neoplasias 
ginecológicas.
material e métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, reali-
zado através da revisão de prontuários e laudos de exames de 
imagem num centro de referência oncológico. Foram incluí-
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dos 136 pacientes submetidas à RM da pelve após tratamento 
cirúrgico de neoplasias ginecológicas, de 01/2013 a 06/2014.
resultados e discussão: A idade média das pacientes foi 55,8 
anos e o tempo médio da RM após o tratamento foi 49,4 me-
ses. As neoplasias primárias mais comuns foram colo de útero 
e ovário (34,6% cada), seguidas por endométrio (24,3%) e vul-
va/vagina (6,6%). A principal indicação da RM foi seguimento 
pós-terapêutico (72,1%), seguido por alterações em exames de 
imagem convencionais (17,6%) ou avaliação clínica (10,3%). 
Em 24,3% das RM haviam lesões suspeitas, sendo a maioria 
confirmadas como malignas (90,9%). RM apresentou 4 re-
sultados falso-negativos (identificados no PET-CT) e 2 fal-
so-positivos (tecido fibrocicatricial). As recidivas foram mais 
comuns nos pacientes que apresentavam alterações em exames 
de imagem convencionais ou avaliação clínica (p<0,01).
Conclusões: A RM demonstrou boa sensibilidade (88,6%) e 
especificidade (98%) para avaliação de recidiva de neoplasias 
ginecológicas, principalmente nos pacientes que apresenta-
ram alterações prévias em exames de imagem convencionais 
ou avaliação clínica.

PA.02.015
indiCAÇÕeS de reSSonânCiA mAgnéTiCA dA 
PróSTATA: eXPeriênCiA de um CenTro de re-
ferênCiA onCoLógiCo
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: ARAUJO, D.Z.O; NETTO, L.A.A; MEIRA, M.S; 
MENDES, G.G; BOAVENTURA, C.S; BITENCOURT, A.
G.V; CHOJNIAK, R.
instituição: Hospital A.C.Camargo Cancer Center
Autor responsável: Dra. Drielle Zanuncio Omido Araujo
e-mail: drielleoaraujo@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Aval-
iar as principais indicações de ressonância magnética (RM) 
da próstata em um centro de referência oncológico.
material e métodos: Estudo prospectivo, unicêntrico, real-
izado através da revisão de prontuários e exames de imagem 
de pacientes submetidos à RM da próstata entre junho e se-
tembro de 2015, totalizando 508 casos.
resultados e discussão: A média de idade dos pacientes foi 64,2 
anos (31 a 87 anos). Destes, 250 (49,2%) apresentavam diag-
nóstico histológico prévio de câncer de próstata, com Gleason 
médio de 7 (2 a 10). 83 pacientes (15,3%) tinham realizados 
prostatectomia prévia, dos quais 58 apresentaram recidiva bio-
química. As principais indicações do exame de RM da próstata 
foram: estadiamento de câncer de próstata (35,2%), rastreamento 
(32,6%), seguimento/reestadiamento pós-terapêutico (19,8%), 
suspeita de câncer com biópsia prévia negativa (7,3%) e vigilân-
cia ativa (4,5%). Indicações infrequentes incluíram avaliação de 
embolização de artérias prostáticas em paciente com hiperplasia 
benigna (04%) e investigação de hematoespermia (0,2%).
Conclusões: A RM da próstata é uma ferramenta cada vez 
mais utilizada, principalmente em centros oncológicos, tan-
to para o diagnóstico quanto para estadiamento e acompan-
hamento dos pacientes com câncer de próstata. Um melhor 
entendimento das indicações deste método permite ao radiol-
ogista o desenvolvimento de protocolos específicos direcio-
nados para responder às dúvidas do médico solicitante.

PA.02.017
“douTor, quAL o meu SeXo?” - enSAio PiCTó-
riCo demonSTrAndo A uTiLidAde dAS imA-
genS Por reSSonânCiA mAgnéTiCA nA de-
TerminAÇÃo do gênero

Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: MAHFOUZ, K; KELLER, D. F. H.; GUARNIERI, 
R. A. L.; UTIDA, H. M.; VIEIRA, V. L. G.; SANTOS, G. R.; 
ZAPPAROLI, M.
instituição: Universidade Federal do Paraná - Hospital das 
Clínicas, Curitiba, Paraná, Brasil
Autor responsável: Dra. Kassia Mahfouz
e-mail: kassiamfz@gmail.com
introdução e objetivos: As malformações da genitália po-
dem causar grandes problemas sociais e psicológicos aos pa-
cientes, especialmente ao causar registro civil incorreto do gê-
nero. Os métodos de imagem são importante ferramenta para 
o diagnóstico preciso do gênero. No presente estudo, mostra-
mos imagens de ressonância magnética (RM) de pacientes 
com dificuldade de determinação do sexo clinicamente.
métodos: Exibiremos imagens de RM de três pacientes com 
malformações da genitália interna, dois com síndrome de Roki-
tansky e um terceiro com pseudohermafroditismo feminino.
discussão: A ultrassonografia (US) é, em geral, o primeiro exa-
me de imagem na investigação de malformações e disgenesias 
do trato genital interno, todavia a avaliação por US pode ser im-
precisa. As imagens de RM fornecem dados mais acurados e com 
menor influência de fatores que prejudicam a avaliação por US, 
como a interposição de gases intestinais. A RM permite visuali-
zação precisa e análise das dimensões do útero, ovários, vagina, 
próstata e vesículas seminais, proporcionando ferramentas para 
diagnóstico mais preciso que por outros métodos de imagem.
Conclusões: A familiarização do radiologista com os aspec-
tos de imagem e as síndromes que causam malformações da 
genitália auxiliam o diagnóstico mais rápido, podendo mini-
mizar possíveis danos psicossociais aos pacientes.

PA.02.020
AbordAgem rAdioLógiCA dAS mALignidA-
deS nÃo AdenoCArCinomA dA PróSTATA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PANIZZA, P. S. B.; RIBEIRO-DOS-SANTOS JR., 
V.; PAIXAO, T. S. A.; LIMA, T. C.; ROCHA, S. R. R.; ARAÚ-
JO, D. A. P.; PEREIRA, F. P.; HORVAT, N. S. M. R.; QUEI-
ROZ, M. A.; VIANA, P. C. C.; LEITE, C. C.; CERRI, G. C.
instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES
Autor responsável: Dr. PEDRO SERGIO BRITO PANIZZA
e-mail: pedropanizza@gmail.com
introdução e objetivos: O adenocarcinoma corresponde a 
mais de 90% das neoplasias malignas que envolvem a prósta-
ta, apresentando conhecimento científico consolidado quanto 
ao seu diagnóstico e tratamento. Contudo as demais maligni-
dades prostáticas, apesar de raras, não são destituídas de im-
portância clínica. Este estudo objetiva instruir o radiologista 
de como realizar a abordagem dessas condições.
métodos: Demonstraremos com imagens de ultrassonografia 
(US), tomografia computadorizada (TC), tomografia por emissão 
de pósitrons (PET/CT) e ressonância magnética (RM), como re-
alizar a abordagem de uma neoplasia prostática com padrão de 
apresentação não usual para adenocarcinoma, bem como os acha-
dos característicos para o diagnostico de condições como sarcoma, 
linfoma, tumor neuroendócrino, STUMP e neoplasia urotelial.
discussão: A radiologia nas ultimas décadas tem desempen-
hado papel fundamental no diagnóstico e estadiamento do 
câncer de próstata. O conhecimento das diferentes formas de 
apresentação radiológica dos tumores prostáticos incomuns 
pode ter papel decisivo no manejo destes pacientes, notad-
amente nos casos de biópsias iniciais inconclusivas, bem 
como auxiliar a nortear condutas dos uro-oncologistas.
Conclusões: O reconhecimento dos diferentes padrões de im-
agem das neoplasias prostáticas não adenocarinoma podem 
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propiciar ao radiologista aventar diagnósticos diferenciais que 
auxiliam no manejo oncológico de cada subtipo diagnosticado.

PA.02.021
reSSonânCiA mAgnéTiCA dinâmiCA PArA A 
AVALiAÇÃo dAS diSfunÇÕeS do ASSoALho PéL-
ViCo- o que o rAdioLogiSTA PreCiSA SAber?
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: DEUSDARA, S.M.;MEDEIROS, B.L.; CAETA-
NO, V.L.I.; OLIVEIRA, F.C.D.;MARTINS, L.B.E.;SOUSA, 
C.S.M.; BASTOS, B.B.; SILVA, D.E.L.; MENDES, I.L.L.
instituição: HOSPITAL SÃO MARCOS
Autor responsável: Dra. MICHELE SETUBAL DEUSDARA
e-mail: michelesetubal@hotmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: O recente desenvolvimento de sequências de imagem 
rápidas pela RM permite uma avaliação não invasiva, rápida 
e de alta resolução de toda a pelve, assim como avaliação 
funcional da mesma. O objetivo do presente estudo é de-
monstrar o uso da RM dinâmica para avaliação de patologias 
do assoalho pélvico.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Na 
RM para avaliação dos órgãos pélvicos, o paciente se en-
contra em repouso e é feita aplicação de gel endorretal, logo 
após, são obtidas sequências para determinação da anatomia 
do assoalho pélvico e posteriormente, a realização do estudo 
dinâmico, que que consiste nas sequências sagitais T2 nas 
fases em repouso, valsava e esforço ativo da defecação, per-
mitindo a avaliação, em tempo real, de padrões de disfunção 
como prolapso retal, enterocele, cistocele e prolapso genital.
discussão: A partir de medidas pré-definidas de linhas de-
nominadas LPC, H e M e a relação destas com os órgãos 
pélvicos, é possível observar e graduar o descenso retal, ve-
sical, vaginal/uterino e a movimentação do assoalho pélvico 
durante as fases do estudo.
Conclusões: A RM dinâmica tem se mostrado um método 
que pode acrescentar informações importantes a respeito da 
anatomia e alterações funcionais da pelve, de modo dinâmi-
co, que pode contribuir substancialmente na escolha da me-
lhor opção de tratamento.

3 - CAbeÇA e PeSCoÇo

PA.03.002
o que AVALiAr nA Síndrome de goLdenhAr: 
enSAio PiCTóriCo e APreSenTAÇÃo de um 
CASo ATíPiCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: OLIVEIRA, V.S.; LIBÂNIO, B.B.; PAIVA G.G.; 
SILVA, T.T.; BRINGEL, R.F.G.; SACHETIN, R.M.; PIRES, 
D.A.E.; FURLAN, S.
instituição: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA / 
SEDI II
Autor responsável: Dr. Victor Oliveira
e-mail: victor_s_oliveira@hotmail.com
introdução e objetivos: A Síndrome de Goldenhar, epôni-
mo da chamada displasia oculoauriculovertebral, foi prima-
riamente descrita em 1952 e ainda não apresenta evidências 
claras de sua etiologia. Caracteriza-se principalmente por mi-
crossomia facial, associada a alterações oculares, auriculares 
e defeitos vertebrais. Apesar do extenso leque de alterações 
possíveis na síndrome, malformações da orelha interna são 
raras. Diante do exposto será feita uma revisão didática com 
os principais achados, ilustrados por imagens radiológicas e 

apresentação de um caso da síndrome com malformação da 
orelha interna.
métodos: Foram analisados artigos científicos, casos de um 
serviço de saúde e da literatura médica, visando apresentar 
alterações radiológicas típicas da Síndrome de Goldenhar. 
Destaca-se análise de um caso atípico, onde, entre os achados 
observa-se malformação da orelha interna do paciente.
discussão: Apesar da maior parte dos casos da Síndrome de Gol-
denhar serem esporádicos, já foram relatados casos familiares e 
em gêmeos monozigóticos sugerindo algum grau de herança au-
tossômica. São alterações classicamente encontradas apêndices 
pré auriculares, hipoplasia ótica, microssomia facial, micro ou 
anoftalmia, dermóides epibulbares e malformações vertebrais.
Conclusões: O médico radiologista deve conhecer os princi-
pais achados na Síndrome de Goldenhar, bem com estar cien-
te que, apesar de raras, as alterações na orelha interna podem 
estar presentes na síndrome.

PA.03.004
LeSÕeS benignAS e mALignAS dA mAndíbu-
LA: AChAdoS de imAgem e AbordAgem SiS-
TemáTiCA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SAVARESE, L.G.; NOGUEIRA-BARBOSA, M.H.; 
SANTOS, A.C.; MELLO-FILHO, F.V.; CINTRA, M.B.
instituição: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDA-
DE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVER-
SIDADE DE SÃO PAULO (HC-FMRP-USP).
Autor responsável: Dra. Leonor Garbin Savarese Hernandes
e-mail: leonorsavarese@hotmail.com
introdução e objetivos: Lesões da mandíbula são comuns, 
entretanto ainda são pouco compreendidas pelos radiologis-
tas na prática clínica diária. Muitas dessas lesões têm uma 
aparência radiográfica semelhante e é muitas vezes difícil fa-
zer uma distinção entre elas. O objetivo deste estudo é ilustrar 
uma abordagem sistemática para auxiliar no diagnóstico dife-
rencial de lesões benignas e malignas da mandíbula.
métodos: Revisão dos achados de imagem de lesões benig-
nas e malignas da mandíbula.
discussão: A radiografia continua a ser o primeiro método 
na investigação, e o mais disponível. Subsequentemente, em 
alguns casos, procede-se a realização da tomografia compu-
tadorizada para a avaliação das lesões ósseas e ressonância 
magnética para caracterização das lesões de partes moles. Do 
ponto de vista de imagem, a avaliação da natureza da lesão, 
cística ou sólida, difusa ou focal, radiopaca ou radioluscente, 
relação com a raíz dentária, presença de afilamento cortical, 
destruição óssea ou efeito expansivo são características essen-
ciais. Essa informação, juntamente com a história clínica, per-
mite ao radiologista diferenciar se a lesão tem características 
benignas ou agressivas, estreitando o diagnóstico diferencial.
Conclusões: As lesões da mandíbula compreendem am-
pla variedade de processos benignos e malignos, de origem 
odontogênica e não-odontogênica. Os achados de imagem 
podem ajudar a estreitar o diagnóstico diferencial, com im-
plicações terapêuticas significativas.

4 - CArdioVASCuLAr

PA.04.001
AnomALiAS CoronAriAnAS: ComPArAÇÃo 
enTre A AngioTomogrAfiA ComPuTAdori-
zAdA e A CineCoronAriogrAfiA
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Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: OLIVEIRA, D.S.; PAIVA, A.F.L.; SCOPPETTA, 
R.D.; NOMURA, C.H.
instituição: InCor - HC-FMUSP
Autor responsável: Dr. Daniel Simões de Oliveira
e-mail: danieloliveira8@live.com
introdução e objetivos: A origem anômala das artérias co-
ronarianas é uma entidade rara (1% das cardiopatias congê-
nitas), que podem se apresentar de várias formas clínicas e 
evoluir, em alguns casos, ao infarto e morte súbita. A angio-
tomografia multislice representa um método propedêutico 
minimamente invasivo que viabiliza detectar a origem, o cur-
so e a terminação dessas anomalias, possibilitando o correto 
diagnóstico e auxiliando no planejamento terapêutico.
métodos: Ensaio pictórico contendo o resumo das principais 
características das anomalias de artérias coronarianas através 
de tabelas e imagens com casos selecionados do nosso serviço.
discussão: Foi proposto nesse trabalho, uma comparação en-
tre os métodos diagnósticos para as anomalias coronarianas 
envolvendo 41 pacientes do nosso serviço, com patologias de 
todos os subgrupos (anomalias de origem, anomalias de tra-
jeto e anomalias de terminação) da classificação atualmente 
utilizada, que realizaram tanto a Angiotomografia Computa-
dorizada quanto a Cinecoronariografia. Vários estudos têm 
confirmado que a TC cardíaca é superior à angiografia con-
vencional na detecção de anomalias das artérias coronárias.
Conclusões: É fundamental para o radiologista conhecer as 
anomalias coronarianas com importância clínica, visto que a 
grande maioria dos diagnósticos é feito em pacientes assin-
tomáticos.

PA.04.002
AnomALiAS de ArTériAS CoronáriAS: AChA-
doS dA TomogrAfiA ComPuTAdorizAdA muL-
TiSLiCe e PrognóSTiCo nA PoPuLAÇÃo idoSA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: OLIVEIRA, D.S.; PAIVA, A.F.L.; SCOPPETTA, 
R.D.; NOMURA, C.H.
instituição: InCor - HC-FMUSP
Autor responsável: Dr. Daniel Simões de Oliveira
e-mail: danieloliveira8@live.com
introdução e objetivos: A anomalia das artérias coronaria-
nas é uma entidade rara (1% das cardiopatias congênitas), 
que podem se apresentar de várias formas clínicas e evoluir, 
em alguns casos, ao infarto e morte súbita. Entidades pato-
lógicas comuns entre os idosos, como a doença isquêmica 
cardíaca concomitante, insuficiência cardíaca e várias outras 
comorbidades aumentam a confusão sobre de diagnóstico. 
Não existem dados sobre a sua prevalência na população 
idosa, apesar de existir alguns relatos mostrando que sua 
incidência está crescendo devido ao aumento do envelheci-
mento populacional.
métodos: Ensaio pictórico contendo o resumo das princi-
pais características das anomalias de artérias coronarianas 
através de tabelas e imagens com casos selecionados do nos-
so serviço.
discussão: A angiotomografia multislice emergiu como o 
padrão de referência para esse diagnóstico, por possuir me-
nor tempo de realização, além de maior resolução espacial e 
temporal, o que permite imagens de alta resolução da artéria 
coronária e suas doenças relacionadas. Vários estudos têm 
confirmado que a TC cardíaca é superior à angiografia con-
vencional na detecção dessas anomalias.
Conclusões: Neste estudo, ilustramos com casos do nosso 
serviço, as mais importantes anomalias coronarianas e discu-
timos seus respectivos prognósticos clínicos nos idosos.

PA.04.003
diAgnóSTiCo de mioCArdiTe Por reSSonân-
CiA mAgnéTiCA: reViSÃo de LiTerATurA
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: REIS, RC; FRAGALLE, V; SHITO, IT; GOTO, 
RE; NOBESCHI, L; MELO, HJF.
instituição: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo.
Autor responsável: Prof. Leandro Nobeschi
e-mail: ln.nobeschi@gmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: Define-se miocardite como um processo inflamatório 
do miocárdio, associado à disfunção cardíaca, podendo ser 
mediante exposição a agentes infecciosos e químicos, pro-
cessos inflamatórios e autoimunes ou drogas, pode acometer 
outras estruturas cardíacas, sendo mais comum o pericárdio. 
A grande variedade de apresentação clínica da miocardite 
estende-se desde casos assintomáticos a episódios de morte 
súbita. O acometimento por miocardite ocasiona alterações 
eletrocardiográficas típicas, significativas e importantes, po-
dendo eventualmente ser semelhantes a achados do quadro 
de síndrome coronariana. O objetivo desta revisão literária é 
apresentar a importância do método de diagnóstico por resso-
nância magnética (RM) nos estudos de miocardite.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Uti-
lizamos artigos científicos correlacionados.
discussão: A RM é um método de diagnóstico não invasivo, 
que permite a visualização de todo o músculo miocárdio, as 
sequências ponderadas em T2, é facultada a observação de 
imagens miocárdicas com edema intersticial, ao passo que na 
técnica de “Realce Precoce” visualizam-se alterações como 
a hiperemia e extravasamento capilar. Tais alterações são ca-
racterísticas de um processo inflamatório ativo.
Conclusões: Desta forma, considera-se que a RMC é o diag-
nóstico com extrema eficácia e eficiência de ampla acurácia no 
estudo desta entidade patológica, face a heterogeneidade clíni-
ca e a escassa e inespecificidade de informações obtidas atra-
vés de outras modalidades de diagnósticos complementares.

PA.04.005
AnomALiAS CoronAriAnAS: APreSenTAÇÕeS 
AngioTomográfiCAS CLiniCAmenTe reLe-
VAnTeS em AduLToS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: DIOGENES, J.A.C.N.; ALBUQUERQUE, A.S.; 
CARVALHO, C.W.B.; SILVA, P.S.D.; PAVANI, A.V.B.
instituição: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ / 
GRUPO FLEURY
Autor responsável: Dr. JAIME AFONSO COELHO NO-
GUEIRA DIÓGENES
e-mail: JAIME_DIO@HOTMAIL.COM
introdução e objetivos: Anomalias coronarianas são doen-
ças cardíacas incomuns (1-2% da população geral), porém 
parte delas ocasionam repercussão clínica relevante, associa-
das a morbidade e mortalidade precoce em adultos. A angio-
tomografia coronariana apresenta excelente capacidade de 
identificação e caracterização das anomalias de artérias coro-
nárias. Esta apresentação visa demonstrar aos radiologistas as 
anomalias coronarianas de maior repercussão clínica.
métodos: Foi realizada análise retrospectiva da base de da-
dos de um hospital de grande porte e selecionadas as angio-
tomografias com anomalias coronarianas de potencial reper-
cussão clínica.
discussão: A angiotomografia coronariana tornou-se o mé-
todo de referência para avaliação de anomalias coronarianas, 
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devido a sua excelente capacidade de detectar origem, trajeto 
e relações com outras estruturas. As anomalias coronarianas 
podem ser divididas em hemodinamicamente significativas, 
com anormalidades na perfusão miocárdica, e não-hemodi-
namicamente significativas. As primeiras incluem o trajeto 
interarterial, origem na artéria pulmonar, atresia e fístula con-
gênita. Os pacientes podem ser assintomáticos ou apresen-
tarem dor torácica atípica, dispneia, síncope ou pré-síncope 
relacionadas ao exercício, arritmia e disfunção ventricular es-
querda. A detecção de anomalias coronarianas hemodinami-
camente significativas, particularmente aquelas com trajeto 
interarterial, desempenha um importante papel na morbidade 
e mortalidade de pacientes jovens.
Conclusões: Embora incomuns, as anomalias coronarianas 
podem ter repercussões clínicas relevantes e o conhecimento 
destes achados pelos radiologistas é necessário.

PA.04.007
diSSeCÇÃo eSPonTâneA de ArTériAS ViSCe-
rAiS: enTidAde CLíniCA CAdA Vez mAiS de-
TeCTAdA em eXAmeS emergenCiAiS.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: GUAL, F.; PINTO, C.A.V.; SARAIVA, T.M.; 
NETO, M. J. F.; FUNARI, M.B.G.;
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dra. Fabiana Gual
e-mail: fabianagual@gmail.com
introdução e objetivos: A dissecção espontânea das arté-
rias viscerais pode acometer a artéria mesentérica superior, 
o tronco celíaco, a artéria esplênica e a artéria mesentérica 
inferior. A dor abdominal epigástrica súbita é o sintoma mais 
frequentemente manifestado pelos pacientes. O aperfeiçoa-
mento das técnicas de exames de imagem vem possibilitando 
o diagnóstico desta entidade clínica com maior facilidade, 
aumentando a sua taxa de detecção. Objetivos: Demonstrar 
os aspectos de imagem da dissecção espontânea das artérias 
viscerais, um diagnóstico cada vez mais freqüente nas salas 
de emergência.
métodos: Casos de dissecção espontânea de artérias viscerais 
realizados em hospital quaternário do estado de São Paulo.
discussão: A dissecção espontânea das artérias viscerais, no-
tadamente tronco celíaco é uma hipótese que se torna cada 
vez mais comum. O aperfeiçoamento das técnicas de exames 
de imagem vem possibilitando o diagnóstico desta entidade 
clínica com maior facilidade, aumentando a sua detecção.
Conclusões: A dissecção espontânea das artérias viscerais, 
notadamente tronco celíaco é uma hipótese que se torna cada 
vez mais comum e deve ser incluída no diagnóstico diferen-
cial de pacientes com dor abdominal epigástrica aguda e re-
fratária. Avanços na aparelhagem e na técnica têm feito com 
que o diagnóstico desta entidade clínica seja feito com maior 
facilidade, aumentando a sua taxa de detecção.

PA.04.008
ProToCoLo de AngioTomogrAfiA ToráCiCA 
em PACienTeS PediáTriCoS Com CArdioPA-
TiAS CongêniTAS.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: DESTRO, N.T.; DI NARDI, P.W.; MATSUMOTO, 
J.K.N.;BRAGA, J.B.; ISHIKAWA, W.Y.; MOREIRA, V.M.;-
NOMURA, C.H.
instituição: InCor - Instituto do Coração do Hospital das Clí-
nicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Autor responsável: Biom. NATHALI TARROSSI DESTRO
e-mail: pridinardi@icloud.com

descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Os 
avanços tecnológicos de diagnóstico e de técnicas cirúrgicas 
têm contribuído para maior sobrevida em pacientes pediátri-
cos com cardiopatias congênitas. O diagnóstico por tomogra-
fia permite conduta, tanto em uma investigação inicial quanto 
no acompanhamento pós-cirúrgico em pacientes pediátricos 
com cardiopatias congênitas. Teve como objetivo o estudo 
retrospectivo de dados de angiotomografias torácicas em pa-
cientes pediátricos para otimização de protocolo.
material e métodos: Análise da qualidade de imagem e dose 
de radiação em angiotomografias torácicas de pacientes de 0 
à 6 anos com cardiopatias congênitas realizados em equipa-
mento de 320 canais com 80 kV e volume de contraste máxi-
mo de 2,0 mL/kg por período de 6 meses.
resultados e discussão: Em malformações cardíacas, esti-
ma-se que cerca de 10 em cada 1.000 recém-nascidos vivos 
apresentam alguma anomalia congênita e cerca de 1/3 deles 
requerem intervenção cirúrgica. As angiotomografias toráci-
cas por tomógrafos de 320 canais com aquisição volumétri-
ca oferece maior resolução espacial e temporal reduzindo o 
tempo de exame nos casos de anestesia e com menor dose de 
radiação em protocolo otimizado.
Conclusões: A análise dos dados permitiu uma visão geral 
da técnica utilizada para aquisição das angiotomografias to-
rácicas em pacientes pediátricos com cardiopatias congênitas 
demonstrando os maiores índices de incidência patológica e 
idealização de melhor protocolo de exame.

PA.04.011
Síndrome de mAY-Thurner “no PAin no 
gAin”
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: CARVALHO, M. Q.; MONTEIRO, R. C. D.; AR-
MELIN, P. L. A.; CHIARELLI, R. M. S.; STECCA, C. M.; 
TENÓRIO, K.; MELONI, I.; BORGES, A. P.
instituição: PRÓTON DIAGNÓSTICOS - HOSPITAL 
CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS
Autor responsável: Dra. Marília de Queiroz e Carvalho
e-mail: mariliaqc@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
Síndrome de May-Thurner é uma doença rara, causada pela 
compressão da veia ilíaca esquerda pela artéria ilíaca direi-
ta. Este estudo tem como objetivos, difundir o conhecimento 
desta patologia e demonstrar os aspectos técnicos da fleboto-
mografia, para o diagnóstico preciso da doença, bem como 
seu tratamento e eventuais complicações.
material e métodos: Foram selecionados 14 casos do nosso 
serviço com suspeita de Síndrome de May-Thurner. Os pa-
cientes foram submetidos à técnica de flebotomografia com 
injeção de contraste organoiodado via veias podálicas dos 
membros inferiores.
resultados e discussão: A flebotomografia com injeção de 
contraste organoiodado nos membros inferiores mostrou-se 
superior às técnicas convencionais. A punção venosa podá-
lica é mais dolorosa que a de veia antecubital, porém a cir-
culação colateral é melhor demonstrada nesta técnica, assim 
como a identificação de complicações. O tratamento endo-
vascular com colocação de stent venoso parece ser a melhor 
opção em relação às técnicas convencionais e ao tratamento 
clínico.
Conclusões: A flebotomografia relatada mostrou-se eficiente 
no rastreamento da Síndrome de May-Thurner, possibilitan-
do a identificação da doença, planejamento terapêutico e ava-
liação das complicações associadas.



14 46a Jornada Paulista de Radiologia

PA.04.012
AngioTomogrAfiA de CoronáriAS Com 
equiPAmenTo de 640 CorTeS: eXPeriênCiA 
iniCiAL
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: FAILLA, B. B; SASDELLI NT, R; SANTANA 
NT., P. V.; NOMURA, C. H.; SZARF, G; PASSOS, R. D. B.; 
CHATE, R. C.; TELES, G. B. S.; ISHIKAWA, W. Y.; SHOJI, 
H.; BIANCO, D. P; FUNARI, M.B.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Sra. Bruna Bonaventura Failla
e-mail: brunafailla@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
objetivo do estudo é demonstrar nossa experiência inicial 
com a Angiotomografia de Coronárias na emergência e com 
os pacientes internos utilizando equipamento de 640 cortes.
material e métodos: De outubro de 2014 a janeiro de 2016, 
667 pacientes foram submetidos a Angiotomografia de Coro-
nárias em tomógrafo Aquilion One Vision (Toshiba Medical, 
Tochigi, Japan). O protocolo do estudo incluía aquisição de 
escore de cálcio e a série angiográfica, de modo prospectivo. 
556 (83.4%) eram do sexo masculino e 111 (16,6%) femi-
nino. Idades médias de 57.7 anos (0-96), e Índice de Massa 
Corpórea (IMC) médio de 27.3 kg/m2 (0-58,5)
resultados e discussão: A média de dose efetiva de radiação 
(DER) foi 4.23 mSv para a série angiográfica. DER para to-
das as aquisições por paciente foi 6.36 mSv. A alta variação 
de nosso resultado de DER é devido à grande variação de 
IMC deste grupo, assim como a variação dos batimentos car-
díacos dos pacientes de emergência e internados.
Conclusões: A Angiotomografia de Coronárias é uma ferra-
menta poderosa para avaliar as artérias coronárias, coração e 
grandes vasos, e é possível reduzir a DER utilizando tomó-
grafo de 640 cortes.

5 - informáTiCA / geSTÃo / eduCAÇÃo

PA.06.004
eSTudo Sobre VidA úTiL de TuboS de rAioS-X 
em equiPAmenToS de TomogrAfiA ComPu-
TAdorizAdA. 
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: CARDOSO, K.; DAVOGLIO, P. M. V. M.; SOA-
RES, B. V.; GIBERTONI, A;
instituição: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Al-
bert Einstein
Autor responsável: Eng. Petrick Marcellus de Victorio Men-
donça Davoglio
E-mail: petrick.davoglio@einstein.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
objetivo é identificar oportunidades de melhorar a gestão de 
substituição de tubos de Raios-X (T-RX) em equipamentos 
de Tomografia Computadorizada (TC), melhorando o plane-
jamento financeiro e a taxa de disponibilidade do equipamen-
to, além de identificar condições de trabalho que favoreçam 
a sua duração.
material e métodos: Uso do histórico de substituição dos 
T-RX dos 7 equipamentos de TC no período entre 2006 e 
2015 resgatados no sistema de gestão de manutenção do hos-
pital. Cálculo da vida útil média dos T-RX por tempo de du-
ração (meses), e número de disparos de raios-x (rotações).
resultados e discussão: Os dados mostram a vida útil média 
dos T-RX (em meses e rotações) divididos em 2 categorias: 
Equipamentos com alta taxa de utilização (acima de 15000 ro-

tações/mês) e baixa utilização (abaixo de 10.000 rotações/mês). 
Equipamentos de TC utilizados com menor carga de trabalho 
tem uma duração do T-RX aproximadamente 59% menor.
Conclusões: O estudo permite um melhor planejamento do 
ciclo de substituição e gestão financeira e contábil referente 
a T-RX, melhorando inclusive a disponibilidade do equipa-
mento de TC. Além disso, permite identificar grandes desvios 
de durabilidade, balizando discussões comerciais sobre ga-
rantias do item. Ainda, indica que é vantajoso planejar o uso 
do equipamento de TC com grande taxa de ocupação.

PA.06.005
o fuTuro do enSino – uSo dA imAgem Com 
meTodoLogiA ATiVA (TbL) no enSino dA mor-
foLogiA humAnA e AnATomiA rAdioLógiCA
Informática / Gestão / Educação
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: FRANCISCO NETO, M.J.; HARTMANN, L.G.; 
LENZA, M.; STANCATTI, E.; FELIPPLE, R.Z.; SOA-
RES, C.R.; RAHAL JR, A.; LEAO, L.R.S.; GARCIA, R.G.; 
QUEIROZ, M.R.G.; FUNARI, M.B.G.; MONTE, J.C.M.; 
CAMPOS, A.H.
instituição: FACULDADE ISRAELITA DE CIÊNCIAS 
DA SAÚDE; DEPARTAMENTO DE IMAGEM HOSPITAL 
ISRAELITA ALBERT EINSTEIN; DISCIPLINA DE MOR-
FOLOGIA
Autor responsável: Dra. Layra Ribeiro de Sousa Leão
e-mail: layra.ribeiro@gmail.com
introdução e objetivos: Team-based learning (TBL) é uma 
abordagem de ensino que surgiu da necessidade de fornecer 
maior autonomia ao aluno e melhorar a aplicação do conheci-
mento nas aulas, fazendo com que o estudante interaja com o 
conteúdo em estudo, ao invés de apenas recebê-lo passivamente.
métodos: Com a metodologia TBL, os alunos são dividIdos 
em equipes de até 5-7 alunos e recebem o material de es-
tudo previamente. A aula é iniciada com aplicação de dois 
testes, sendo um individual e outro em grupo para avaliar sua 
compreensão do material pré-classe. Em seguida, os grupos 
aplicam os conhecimentos em casos.
discussão: Nesse sentido, ressalta-se a importância da intro-
dução desta prática nas áreas básicas do ensino médico como 
a morfologia humana na graduação e anatomia para médicos 
residentes do primeiro ano( residências com gruos maiores), 
caracterizando passo seguro para aquisição de habilidades e 
competências para futuros profissionais.
Conclusões: As métricas atuais de aprendizado apontam que 
metodologias ativas( como TBL) promovem apropriação e 
contextualização melhor de um maior volume de informação, 
gerando maior confiança nas decisões e aplicação do conhe-
cimento em situações práticas.

PA.06.010
imPACTo ASSiSTenCiAL doS LAudoS eSTruTu-
rAdoS em rAdioLogiA: reViSÃo inTegrATiVA
Informática / Gestão / Educação
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: JULIO, T.; GUTIERREZ, M.A.
instituição: 1 - Hospital Sírio-Libanês; 2 - Incor - FMUSP
Autor responsável: Dr. Thiago Julio
e-mail: thiago37@gmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Li-
teratura: Investigar se o uso de laudos estruturados em 
radiologia tem impacto positivo na assistência em relação 
aos laudos não-estruturados (texto livre) através de métri-
cas de qualidade.
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descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): 
Revisão integrativa de artigos publicados nos últimos cin-
co anos no PubMed em inglês com os descritores Radiolo-
gy, Radiology Information Systems, structured e report. Os 
achados dos estudos selecionados foram categorizados em 
sete medidas de impacto assistencial: clareza da informação, 
quantidade de informação, quantidade de erros, mudança da 
conduta, acurácia, variabilidade e satisfação do solicitante, 
que tiveram suas frequência de distribuição analisadas.
discussão: A medida mais refletida na amostra foi a acurácia: 3 
de 4 estudos (75%) evidenciaram aumento da acurácia com o uso 
de laudos estruturados. Quantidade de informação, quantidade de 
erros, mudança da conduta e satisfação foram relatadas em dois 
(50%). Clareza da informação presente no laudo e variabilidade 
foram identificadas em somente um dos quatro estudos (25%).
Conclusões: O uso de laudos estruturados em radiologia pa-
rece estar associado a melhorias na assistência ao paciente. 
Podemos identificar na presente revisão alguns indícios de 
benefícios clínicos: menores taxas de erros, maior acurácia, 
maior impacto no planejamento cirúrgico, maior clareza e fa-
cilidade de compreensão, menor variabilidade e maior satis-
fação dos médicos solicitantes.

PA.06.011
deSenVoLVimenTo de umA ferrAmenTA efi-
CienTe PArA regiSTrAr A ComuniCAÇÃo doS 
AChAdoS CríTiCoS rAdioLógiCoS
Informática / Gestão / Educação
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SOUZA, F.C.; MARCONI, PEREIRA, A.M.A; 
EVANGELISTI, L.R.G.; JULIO, T.
instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor responsável: Dr. Thiago Julio
e-mail: thiago37@gmail.com
introdução e objetivos: Sentimos a necessidade de desen-
volver uma ferramenta de comunicação rápida e segura entre 
o hospital e médicos solicitantes, especialmente quando exis-
tir um diagnóstico crítico de acordo com as recomendações 
do Colégio Americano de Radiologia.
métodos: Em 2014, através de uma parceria entre os depar-
tamentos de Radiologia, Qualidade e Tecnologia da Infor-
mação, um sistema de alertas e comunicação dos resultados 
críticos foi desenvolvido e implantado.
discussão: Antes da implantação em janeiro de 2015, o mé-
todo oficial de comunicação de um achado era ligação te-
lefônica, o que não estava em conformidade com as metas 
internacionais de segurança e requisitos de certificações in-
ternacionais como a Joint Commission. Os valores mostram 
81% de sucesso (notificando o médico requisitante de uma 
descoberta crítica) ao enviar e-mail e SMS, e um aumento 
de mais de 1000% nos registros se compararmos o primeiro 
mês de aplicação (2 achados críticos) para o cenário atual (24 
achados críticos/mês).
Conclusões: Implementamos uma ferramenta eficaz para 
promover a comunicação e assistência ao paciente. Acordos 
de nível de serviço entre as partes interessadas estão sendo 
seguidos, a adesão à ferramenta pelos radiologistas está au-
mentando e o número de registros e comunicações também 
está aumentando, apoiando assim os elevados padrões de 
qualidade adotados por nossa instituição.

PA.06.012
rASTreAbiLidAde do ProCeSSo de LAVAgem 
e deSinfeCÇÃo de TrAnSduToreS ATrAVéS 
dA TeCnoLogiA rfid

Informática / Gestão / Educação
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SOUZA, F.C.; APPARECIDO, L.C.B.; EVANGE-
LISTI, L.R.G.; JULIO, T.
instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor responsável: Dr. Thiago Julio
e-mail: thiago37@gmail.com
introdução e objetivos: Um dos processos mais importantes 
no departamento de Ultrassonografia é a limpeza e desinfec-
ção dos transdutores. Para garantir um processo eficaz e se-
guro, e deste modo evitar ou minimizar os riscos, é necessá-
rio a rastreabilidade do processo segundo as recomendações 
e as melhores práticas internacionais.
métodos: Mediante à implantação de sistema de rastreabilida-
de através da tecnologia RFID, está sendo monitorado em tem-
po real, o processo completo de uso, lavagem e desinfecção 
dos transdutores, de forma automática e digital, que garante 
segurança, rastreabilidade e eficiência na gestão dos processos 
através da atualização automática dos status dos aparelhos.
discussão: Como benefícios qualitativos, é possível identi-
ficar no processo: eficiência, efetividade e segurança. Sobre 
os benefícios quantitativos temos a gestão de todas as etapas 
do processo – 92% de assertividade no processo de limpeza e 
operação do sistema.
Conclusões: É possível concluir que estamos proporcionan-
do ao nosso paciente uma assistência de qualidade pautada 
em segurança e eficácia nos processos, garantindo a fidedig-
nidade e segurança do processo de acordo com normas e di-
retrizes de acreditações nacionais e internacionais.

6 - inTerVenÇÃo

PA.07.003
gASTroSTomiA PerCuTâneA guiAdA Por To-
mogrAfiA ComPuTAdorizAdA: eXPeriênCiA 
iniCiAL em um CenTro onCoLógiCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SANTOS, E. F. V.; DIAS, G. C.; TYNG, C. J.; BI-
TENCOURT, A. G. V.; PINTO, P. N. V.; ARRUDA, M. F.; 
CHOJNIAK, R.
instituição: A.C. Camargo Cancer Center, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Erich Frank Vater Santos
e-mail: erichvater@gmail.com
introdução e objetivos: A gastrostomia visa a obtenção de 
uma via para nutrição enteral prolongada em pacientes com 
condições que inviabilizem a alimentação adequada por via 
oral, tornando-lhes por isso, susceptíveis a déficits nutricionais. 
A inserção da gastrostomia visa manter um aporte alimentar 
satisfatório e melhorar o estado nutricional desses pacientes, 
já debilitados por outras enfermidades. Este trabalho descreve 
a técnica da gastrostomia percutânea guiada por tomografia, 
pouco conhecida em nosso meio, mas essencial nos casos em 
que alterações anatômicas dificultem ou inviabilizem a reali-
zação do procedimento pelos métodos convencionais.
métodos: Neste trabalho expõe-se a técnica utilizada em três 
pacientes submetidos a gastrostomias percutâneas guiadas por 
tomografia, após tentativas endoscópicas mal sucedidas. Os 
procedimentos obtiveram êxito, sem complicações relevantes.
discussão: Tradicionalmente, a gastrostomia é realizada 
por endoscopistas através da fluoroscopia ou transilumina-
ção. Apesar de majoritariamente suficientes, elas apresentam 
potenciais limitações, como em neoplasias do trato aerodi-
gestivo superior ou alterações anatômicas pós-cirúrgicas/ra-
dioterápicas, que impossibilitam a progressão do aparelho. 
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Nestes casos, a gastrostomia guiada por tomografia torna-se 
uma eficiente alternativa terapêutica.
Conclusões: A gastrostomia guiada por tomogradia é segura 
e com baixo índice de complicações. Apesar de relativamente 
nova em nosso meio, há uma demanda crescente, especial-
mente em centros especializados no tratamento de tumores 
de cabeça e pescoço.

PA.07.004
TéCniCA Co-AXiAL modifiCAdA Como oPÇÃo 
PArA A Core bioPSY de PequenAS LeSÕeS me-
diASTinAiS AdJACenTeS AoS grAndeS VASoS: 
TéCniCA do ”mArShmALLow”
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SANTOS, E. F. V.; DIAS, G. C.; TYNG, C. J.; BI-
TENCOURT, A. G. V.; LUZ, R. M.; PINTO, P. N. V.; ARRU-
DA, M. F.; CHOJNIAK, R.
instituição: A.C. Camargo Cancer Center, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Erich Frank Vater Santos
e-mail: erichvater@gmail.com
introdução e objetivos: A biópsia percutânea guiada por 
tomografia possui papel bem estabelecido no arsenal diag-
nóstico, de estadiamento e acompanhamento de neoplasias. 
Em uma parte das lesões mediastinais, entretanto, os proce-
dimentos percutâneos tornam-se absolutamente desafiadores. 
Visando suplantar essas dificuldades, novas e arrojadas téc-
nicas são desenvolvidas pelos serviços ao redor do mundo.
métodos: Este estudo descreve uma série de casos nos quais 
foi utilizada uma nova técnica para a biópsia de pequenas 
lesões mediastinais que possui como fundamento a hidrodis-
secção com gel, possibilitando a obtenção de fragmentos de 
lesões pequenas e que estão situadas próximo ou possuem 
íntimo contato com estruturas vitais.
discussão: A técnica do “Marshmallow” objetiva, através da 
transfixação do nódulo e hidrodissecção das estruturas locali-
zadas posteriormente a ele, uma maior segurança no momen-
to da obtenção do fragmento.
Conclusões: Em lesões mediastinais, devido ao espaço limita-
do e à grande quantidade de estruturas vitais, esta técnica au-
menta a aplicabilidade das biópsias percutâneas. Sua utilização, 
restrita a casos criteriosamente selecionados, poderá transfor-
mar procedimentos complexos em biópsias possíveis e seguras.

PA.07.005
LoCALizAÇÃo Pré-oPerATóriA guiAdA Por 
TomogrAfiA de meTáSTASeS hePáTiCAS de 
CânCer CoLoreTAL uTiLizAndo CLiPeS me-
TáLiCoS – umA mAneirA bArATA e efiCienTe 
de PreVenir morbidAde e LeSÕeS reSiduAiS.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SANTOS, E. F. V.; SCHIAVON, L. H. O.; TYNG, 
C. J.; BITENCOURT, A. G. V.; DA SILVA, L. U. M. A.; PIN-
TO, P. N. V.; ARRUDA, M. F.; CHOJNIAK, R.
instituição: A.C. Camargo Cancer Center, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Erich Frank Vater Santos
e-mail: erichvater@gmail.com
introdução e objetivos: O fígado é um dos principais lo-
cais de disseminação do câncer coloretal, sendo as metástases 
responsáveis pela maioria das mortes. Ressecção cirúrgica, 
quimioterapia, técnicas ablativas e a combinação delas são 
opções terapêuticas para estas lesões. A quimioterapia neo-
adjuvante tem assumido papel importante antes da ressecção, 
inclusive transformando lesões irressecáveis em ressecáveis, 
porém, a localização intra-operatória das lesões nos paciente 
submetidos a ela poderá tornar-se um desafio.

métodos: Após discussão multidisciplinar, foram selecionados 
três pacientes para realização de marcação pré-operatória de 
metástases hepáticas, utilizando clipes metálicos, guiadas por 
tomografia. Após aplicação do termo de consentimento, foram 
introduzidos dois clipes metálicos Mackenzie-Diener esticados 
manualmente no interior das lesões, utilizando agulha coaxial. 
Outra tomografia foi realizada após a quimioterapia neoadju-
vante, para avaliar a resposta terapêutica, confirmar a localiza-
ção dos clipes e planejar a cirurgia. Na cirurgia, os clipes metáli-
cos eram localizados através de ultrassonografia intraoperatória.
discussão: Alguns investigadores descrevem a utilização de 
”microcoils” na marcação pré-operatória de metástases hepá-
ticas. Porém, estes são dispositivos caros e indisponíveis em 
muitos serviços.
Conclusões: O propósito principal da marcação por clipes 
metálicos é facilitar a identificação intra-operatória de ma-
neira barata, fácil e segura, reduzindo significativamente o 
tempo e morbidade do procedimento cirúrgico, bem como a 
possibilidade de eventuais lesões residuais.

PA.07.006
bióPSiAS de TumoreS reTrobuLbAreS: eXPe-
riênCiA de um CenTro onCoLógiCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: TEIXEIRA, P. S.; SANTOS, E. F. V.; LUZ, R. M.; 
DIAS, G. C.; TYNG, C. J.; BITENCOURT, A. G. V.; PINTO, 
P. N. V.; CHOJNIAK, R.
instituição: A.C. CAMARGO CANCER CENTER, São 
Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Erich Frank Vater Santos
e-mail: erichvater@gmail.com
introdução e objetivos: A punção aspirativa com agulha 
fina (PAAF) possui papel bem estabelecido no diagnóstico 
das lesões expansivas orbitárias. Apesar de segura e eficaz 
na maioria das lesões, a PAAF fornece apenas informações 
citológicas. Isto limita uma análise mais aprofundada, e po-
derá direcionar o paciente para uma abordagem excisional 
desnecessária, visto que, em alguns casos, o tratamento des-
sas lesões seria eminentemente clinico (ex. linfoma).
métodos: Este trabalho visa descrever casos em que foram 
realizadas biópsias com agulhas grossa de lesões orbitárias e 
revisar a literatura atual a respeito do tema.
discussão: A biópsia com agulha grossa, apesar de pouco des-
crita na literatura, tem se mostrado eficaz, sem aumento signifi-
cativo na taxa de complicações, na obtenção de fragmentos his-
tológicos que propiciam um diagnóstico definitivo e acurado.
Conclusões: Os primeiros relatos do uso da biópsia por 
agulha grossa em lesões orbitárias datam da década de 90. 
Apesar de pouco solicitado, a experiência em nosso serviço 
demonstra ser um procedimento executável e bem tolerado 
pela maioria dos pacientes, com poucas complicações des-
critas - em sua maioria de pequeno significado clínico - e de 
grande valor diagnóstico, possibilitando uma análise histoló-
gica satisfatória, especialmente quando executado por profis-
sionais experientes.

PA.07.008
Core-bioPSY guiAdA Por PeT-TC ComPArAdA 
Com bioPSiA guiAdA SomenTe Por TC: eXPe-
riênCiA de um CenTro de referênCiA onCo-
LógiCo
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: NUNES, T. F.; ARÃO-FILHO A.
instituição: MS Diagnósticos Médicos, Campo Grande, MS, 
Brazil.



17Resumos de Painéis e Temas Livres

Autor responsável: Dr. THIAGO NUNES
e-mail: thiagofranchinunes@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar a precisão, segurança e eficácia das biópsias guiadas por 
tomografia computadorizada por emissão de pósitrons (PET-
TC) em serviço avançado de imagem.
material e métodos: Foram analisados, retrospectivamente, da-
dos de 10 pacientes submetidos a 11 biópsias com agulha gros-
sa guiadas por PET-TC de lesões suspeitas entre novembro de 
2015 e janeiro de 2016 em um centro de referência oncológico.
resultados e discussão: Foram incluídos 5 homens e 6 mu-
lheres, com idade variando entre 50 e 86 anos. As biópsias 
foram realizadas com anestesia local e agulha de calibre 18G. 
Obteve-se sucesso técnico em 100% dos casos. Observou-se 
somente uma complicação (pneumotórax laminar). Compa-
rando à programação da biópsia somente por TC, observou-
se mudança no planejamento da área biopsiada em 80% dos 
casos após a fusão com PET-TC.
Conclusões: Nossa casuística recente de biópsias por agulha 
grossa guiadas por PET-TC é consistente com os dados da 
literatura em termos de segurança e eficácia. Nosso estudo 
demonstrou uma mudança significativa no planejamento do 
procedimento quando comparadas as aquisições por TC e 
PET-TC.

PA.07.010
TumoreS hePáTiCoS inComunS e irreSSeCá-
VeiS: PAPeL dA rAdioLogiA inTerVenCioniS-
TA Como AbordAgem TerAPêuTiCA ALTernA-
TiVA e efeTiVA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: NUNES, T. F.; MAGNANI, R.; KANASHIRO, L. 
H., FERRAZ, R. L.; DAIGE, A.
instituição: ICATI - Hospital Adventista do Pênfigo, Campo 
Grande, MS, Brazil.
Autor responsável: Dr. THIAGO NUNES
e-mail: thiagofranchinunes@gmail.com
introdução e objetivos: A radiologia intervencionista onco-
lógica (percutânea e vascular) é uma realidade na abordagem 
terapêutica de lesões hepáticas irressecáveis, principalmente 
em um contexto multidisciplinar. O objetivo deste trabalho é 
discutir uma abordagem intervencionista em casos de tumo-
res hepáticos incomuns e irressecáveis.
métodos: Foram revisados casos de procedimentos per-
cutâneos guiados por tomografia computadorizada (TC) e 
fluoroscopia na abordagem de tumores hepáticos incomuns 
e irressecáveis realizados em um centro de referência em ra-
diologia intervencionista oncológica.
discussão: Lesões hepáticas malignas raras ou apresentações 
incomuns de algumas metástases hepáticas são um paradig-
ma quando se opta pelo tratamento intervencionista. Devido 
à raridade dessas patologias, há poucos estudos e/ou séries de 
casos sobre a abordagem desses tipos de lesão. Nossa série 
inclui tumor neuroendócrino primário do fígado tratado com 
ablação percutânea por radiofrequência (ARF), angiossarco-
ma primário hepático tratado com associação de ARF e qui-
mioembolização hepática (TACE), metástase gigante de ne-
oplasia gástrica mimetizando hepatocarcinoma tratada com 
TACE, metástases de carcinoma mamário em fígado com 
hepatectomia prévia mimetizando hepatocarcinoma tratadas 
com ARF e colangiocarcinoma gigante tratado com associa-
ção de ARF e TACE.
Conclusões: Abordagens intervencionistas (percutânea e 
vascular) são uma alternativa segura, efetiva e em amplo 
crescimento principalmente nos casos de pacientes apresen-
tando comorbidades e/ou lesões irressecáveis.

PA.07.017
SegurAnÇA nA AbordAgem PerCuTâneA do 
mediASTino. ComPiLAÇÃo dAS PrinCiPAiS 
ViAS de ACeSSo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: AZEVEDO A.P.A., VALLE L.G.M., RAHAL JR. 
A., SANTOS R.S., VIEIRA F.A.C., QUEIROZ R.G., GAR-
CIA R.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dr. André Arantes Pereira de Azevedo
e-mail: andrearantesazevedo@gmail.com
introdução e objetivos: A abordagem percutânea guiada por 
tomografia computadorizada (TC) das lesões do mediastino 
é caracterizada por ser minimamente invasiva e bem acei-
ta. Planejamento detalhado da via de acesso e conhecimen-
to pormenorizado dos aspectos anatômicos são mandatórios 
para se garantir a segurança dos procedimentos.
métodos: Procedimentos percutâneos guiados por TC serão 
apresentados, incluindo biópsias por agulha e drenagens de 
coleções. Várias abordagens serão descritas, destacando as-
pectos técnicos e relacionados à segurança.
discussão: Praticamente todos os compartimentos do me-
diastino podem ser bem acessados pela abordagem percutâ-
nea por TC, incluindo aqueles que são inacessíveis por outros 
métodos alternativos, como a mediastinoscopia, ultrassono-
grafias transbrônquica e endoscópica. Além disso, informa-
ções valiosas sobre a trajetória da agulha e a localização pre-
cisa da lesão-alvo são obtidos, evitando punções inadvertidas 
de estruturas vasculares ou de órgãos vitais e minimizando 
o risco de complicações. Diferentes vias de acesso têm sido 
preconizadas, incluindo as extrapleurais (para-esternal, para-
vertebral, transesternal e subxifóide) e a transpulmonar.
Conclusões: A abordagem percutânea guiada por TC das le-
sões do mediastino é uma estratégia segura, eficaz e custo 
efetiva. Este ensaio pictórico apresentará aspectos técnicos, 
anatômicos e de segurança relacionados ao procedimento.

PA.07.019
uSo de diSPoSiTiVo onConTroL (furAdeirA) 
em ProCedimenToS óSSeoS: deSCreVendo A 
TéCniCA
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: VALLE L.G.M., AZEVEDO A.A.P., RAHAL JR. 
A, VIEIRA F.A.C., MENDES G.F., ROSEMBERG L.A., 
GARCIA R.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, 
São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Leonardo Guedes Moreira Valle
e-mail: dr.lgmvalle@gmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: Uso do dispositivo OnControl para obtenção de mate-
rial de osseo em procedimentos musculo esqueleticos. Des-
crição do material e técnica.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): A 
biópsia óssea guiada por tomografia computadorizada usu-
almente é realizada manualmente com movimentos rota-
cionais associados à pressão com a agulha Trefina. Recen-
temente dispositivos rotacionais movidos a bateria como a 
OnControl permite aquisição de material para biopsia segu-
ra, efetiva e em menor tempo. Nosso objetivo é revisar a 
literatura sobre técnicas de biópsias ósseas e demonstrar a 
eficácia desta nova ferramenta.
discussão: A coleta de material ósseo para analise pode ser 
realizada para o diagnóstico de doenças benignas, malignas 
ou obtenção de fragmentos para cultura. A coleta de material 
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nas lesões escleróticas, ou seja, lesões sólidas recobertas por 
cortical possuem melhor qualidade do fragmento quando co-
letadas com um mandril de ponta cortante ou serrátil. No caso 
do dispositivo Oncontrol a realização da coleta é rápida, com 
menores exposições à radiação e com coleta de fragmentos 
satisfatórios para analise.
Conclusões: A facilidade de uso, segurança e redução de 
tempo de procedimento associados à qualidade e efetivida-
de da coleta do material fazem com que o dispositivo seja 
considerado eficaz e prático dentro do arsenal de materiais 
utilizados para biopsias ósseas percutâneas.

PA.07.020
uSo de mATrizeS hemoSTáTiCAS em TrAJe-
ToS de bióPSiAS: Porque Sim? Porque nÃo?
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: PEIXOTO L.R.M., SARAIVA T.V., FALSA-
RELLA, P.M., RAHAL JR. A., VIEIRA F.A.C., MENDES 
G.F., GARCIA R.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einsntein, São Paulo, 
São Paulo
Autor responsável: Dr. Luiz Ricardo Marques Peixoto
e-mail: luizricardoradiologista@gmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Literatu-
ra: Biópsias percutâneas são procedimentos pouco invasivos e 
utilizados no diagnóstico de lesões de órgãos sólidos. Frequen-
temente tais procedimentos cursam com riscos aumentados em 
pacientes com diáteses hemorrágicas, face às maiores chances 
de sangramentos. A não realização do procedimento acarreta 
retardo no diagnóstico e terapêutica. O uso de matrizes hemos-
táticas nos trajetos de biópsias representa opção que aumenta 
a segurança nestes pacientes, porém, por se tratar de prática 
relativamente recente, é ainda relatada em raros estudos.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Serão 
pormenorizadas técnicas e cuidados utilizados nos estudos 
disponíveis e no centro de intervenção da nossa instituição.
discussão: Biopsias percutâneas em pacientes com diateses 
hemorragicas devem ser mais cuidadosa que nos pacientes 
sem coagulopatias. Em lesões focais, especialmente hiper-
vascularizadas/neoplásicas, a regra se mantém. O uso de 
agulhas coaxiais reduz o risco de sangramentos, limitando 
o numero de perfurações do trajeto da biópsia a um. Mes-
mo assim, há situações em que ocorrem sangramentos. O uso 
de matrizes hemostáticas, já bem estabelecido em cirurgias, 
vem reduzindo os sangramentos sintomáticos pós biópsias 
percutâneas em pacientes com maior risco.
Conclusões: O uso de matrizes hemostáticas em trajetos de 
biópsias tem se mostrado promissor em pacientes com distúr-
bios da coagulação.

PA.07.021
oCLuSÃo TemPoráriA e emboLizAÇÃo Pro-
fiLáTiCA dAS ArTériAS iLíACAS inTernAS em 
geSTAnTeS Com ACreTiSmo PLACenTário 
SubmeTidAS A PArTo CeSáriA e hiSTereCTo-
miA PuerPerAL.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: MONSIGNORE, LM; CHODRAUI-FILHO, SF; 
FREITAS, RK; YANO, RK; DUARTE, G; ABUD, DG
instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Autor responsável: Dr. Rafael Kiyuze de Freitas
e-mail: rkfreitas56@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
Avaliar a segurança e eficácia da oclusão temporária (OT) e 

embolização profilática (EP) das artérias ilíacas internas em 
gestantes com acretismo placentário (AP) submetidos a parto 
cesárea (PC) e histerectomia puerperal (HP).
material e métodos: No período de 2012 a 2014, 23 ges-
tantes, entre 28 e 43 anos, com AP foram submetidas a PC 
seguida de oclusão circulatória do território uterino, após 
o clampeamento do cordão umbilical, com posterior HP. A 
OT foi precedida de EP das ilíacas internas, realizadas por 
acesso arterial femoral bilateral com posicionamento de ca-
teteres-balão, administração de micropartículas de PVA e de 
fragmentos de gelatina hemostática. Ao término da HP, os 
cateteres-balão foram retirados.
resultados e discussão: O AP é associada a grandes perdas 
sanguíneas, com taxas de transfusões ao redor de 55% na lite-
ratura. Em nossa Instituição, opta-se pela HP eletiva para AP. 
Das 23 pacientes, apenas quatro necessitaram transfusão de 
concentrados de hemácias (CH) no intra-operatório, com mé-
dia de 4 CH. Não foram relatados óbitos maternos. Sucesso 
técnico obtido em todos os casos.
Conclusões: Os resultados sugerem que a OT e EP das ilí-
acas internas sejam eficazes e seguras na redução de perdas 
sanguíneas e da necessidade de transfusão em relação ao des-
crito na literatura para HP sem o procedimento.

PA.07.024
PACienTeS CríTiCoS - uTi: A rAdioLogiA in-
TerVenCioniSTA À beirA do LeiTo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LEAO, L.R.S.; LUZ, D.C.; RAHAL JR, A.; VIEIRA, 
F.A.C; ANDRADE, J.R.; QUEIROZ, M.R.G.; GARCIA, R.G
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dra. Layra Ribeiro de Sousa Leão
e-mail: layra.ribeiro@gmail.com
introdução e objetivos: Radiologia intervencionista (RI) 
está bem estabelecida na prática médica sendo recurso im-
portante em pacientes de UTI.
métodos: Vasto leque de procedimentos percutâneos repre-
sentam opções rápidas, menos onerosas e minimamente inva-
sivas, oferecendo tratamentos menos dolorosos, mais seguros 
e, frequentemente, melhores alternativas para pacientes nos 
quais a cirurgia convencional esta contra-indicada.
discussão: A maioria dos procedimentos são orientados por 
ultrassom e envolvem técnicas simples, sendo boas opções 
para realização à beira-leito, especialmente em pacientes de 
UTI. Paracenteses guiadas oferecem menores riscos em co-
leções pequenas. A injeção percutânea de trombina realizada 
precocemente, visando controlar sangramentos em pseudo-
aneurismas, evitando coagulopatias graves. Diferentes aces-
sos de biópsias, punções diagnósticas, esvaziadoras e drena-
gens permitem tratamento mais seguro e eficiente de coleções, 
prevenindo iatrogenias em órgãos sólidos, vasos e intestino. 
RI carrega vantagens adicionais no manuseio de drenos oclui-
dos, bem como na substituição de drenos danificados.
Conclusões: Radiologista tornou-se membro cada vez mais 
ativo da equipe clínica do paciente, para fins não apenas 
diagnósticos, mas também terapêuticos e acompanhamento. 
Novas abordagens intervencionistas são desenvolvidas, ano a 
ano, ao mesmo tempo em que crescem a experiência dos nú-
cleos de intervenção e numero de procedimentos. Medicina 
intensiva pode se valer, na sua prática diária, deste leque de 
procedimentos no manejo de pacientes críticos.

PA.07.026
noVoS horizonTeS: inTerVenÇÃo inVAde A 
SALA híbridA!
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Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: CARVALHO V.S., CAVALCANTE JR. F.A., MA-
CEDO A.L.V., ANDRADE J.R., RAHAL JR. A., QUEIROZ 
M.R.G., GARCIA R.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, 
Brasil.
Autor responsável: Dr. Luiz Ricardo Marques Peixoto
e-mail: luizricardoradiologista@gmail.com
introdução e objetivos: A Sala Híbrida é uma sala cirúrgica 
de alta complexidade, com estrutura completa para procedi-
mentos vídeo-assistidos e robóticos, dotada de recursos im-
aginológicos de ponta tais como angiografia, ultrassonografia, 
tomografia computadorizada  e/ou ressonância magnética, 
capazes de  adquirir imagens intraoperatórias,  realizar recon-
struções tridimensionais e planejar procedimentos percutâne-
os. O objetivo deste trabalho visa relatar a experiência do Cen-
tro de Medicina Intervencionista do Hospital X frente ao uso 
da sala híbrida em conjunto com a equipe de cirurgia torácica.
métodos: Neste contexto, médicos de diferentes especiali-
dades trabalham juntos para oferecer maior segurança e con-
forto ao paciente frente ao tratamento de doenças complexas. 
A integração da imagem com a cirurgia é maximizada, per-
mitindo abordagens minimamente invasivas de alta precisão.
discussão: É neste cenário que a integração com procedimen-
tos da Radiologia Intervencionista pode auxiliar estratégias e 
técnicas cirúrgicas: no mesmo ambiente, sob mesma anest-
esia, podem ser realizadas biópsias, marcações percutâneas 
de nódulos com agentes radiopacos (fio-guia, micromolas, 
lipiodol) ou mesmo ablações em lesões irressecáveis.
Conclusões: O diagnóstico cada vez mais precoce de lesões 
pulmonares suspeitas, revelando nódulos neoplásicos diminu-
tos, muitas vezes incidentais, em pacientes ávidos por soluções 
minimante invasivas, compõe um cenário de grandes apli-
cações dos recursos híbridos destas modernas salas cirúrgicas.

PA.07.027
quAnTifiCAÇÃo dA rAdiAÇÃo em ProCedi-
menToS inTerVenCioniSTAS guiAdoS Por 
TomogrAfiAS
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: ABATEPAULO, F.; ARTUZO, E.; CARVALHO, 
D.; RAHAL, JR. A.; ANDRADE, J.R.; QUEIROZ, M.R.G.; 
GARCIA, R.G.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dr. DANILO OLIVEIRA CARVALHO 
e-mail: danilo_carvalho@edu.unifor.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Para de-
terminar os níveis de dose de radiação em pacientes submetidos 
a procedimentos guiados por tomografia computadorizada (TC).
material e métodos: Foram analisados 597 procedimentos 
guiados por TC realizados em 2015, no total de 532 pacien-
tes, incluindo: biópsias, drenagem, ablações, fistulografias e 
infiltrações.As variáveis, dose efetiva (DE) e do dose-length 
product (DLP), foram analisados com relação a dose total e 
individual de radiação em aquisições sequenciais e helicoi-
dais, e a região do corpo estudada.
resultados e discussão: Oitenta e sete por cento da dose to-
tal de radiação foi aplicada nas aquisições helicoidais. Aqui-
sições sequenciais foram associadas a doses mais baixas do 
que as helicoidais (4,9 vs. 324,4 mGy.cm, p <0,001). A análi-
se de variância (ANOVA) mostrou que existe uma diferença 
significativa da DE e do DLP entre os diferentes procedimen-
tos e órgãos. As doses mais elevadas foram observadas nas 
intervenções complexas como crioablações do fígado.
Conclusões: Este artigo sugere níveis de referência de dose de 
radiação para vários procedimentos. Detalhada análise das ca-

racterísticas de cada procedimento, que permitam a elaboração 
de estratégias precisas para a redução da dose, ainda é necessária.

PA.07.037
bioPSiAS PAnCreáTiCAS TeCniCAmenTe difí-
CeiS: VAnTAgenS do ACeSSo PerCuTâneo
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: FALSARELLA P.M., VALLE L.G.M., CAVAL-
CANTE JR. F.A., CARVALHO D., RAHAL JR. A., SOCO-
LOWSKI L.R., QUEIROZ M.R.G., GARCIA R.G.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dr. DANILO OLIVEIRA CARVALHO
e-mail: danilo_carvalho@edu.unifor.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Mas-
sas sólidas localizadas no pâncreas geralmente representam 
lesões malignas, sendo o adenocarcinoma primário a mais 
freqüente. Entretanto algumas dessas lesões podem ser di-
fíceis de serem diferenciadas de lesões benignas através de 
exames laboratoriais e de imagem. Nesse cenário, as biopsias 
de pâncreas são frequentemente necessárias para diagnóstico 
inicial, podendo ser realizadas no intra-operatório, via endos-
cópica e percutânea, esta guiada por tomografia ou ultrassom. 
Analisar a efetividade e segurança em pacientes submetidos a 
biopsia pancreática percutânea através dos diferentes acessos 
e revisão de literatura.
material e métodos: Análise retrospectiva dos pacientes 
submetidos a biopsia pancreática através de acesso percutâ-
neo em nossa instituição.
resultados e discussão: Entre os diagnósticos histológicos 
observados, o adenocarcinoma de pancreas foi o mais fre-
quente, não sendo observados na amostra analisada casos 
de falso negativos. Não foram observadas complicações pós
-procedimento nos pacientes analisados. A biopsia percutâ-
nea de massas pancreáticas é método efetivo e seguro, nas di-
ferentes localizações, apresentando como principal vantagem 
menor invasividade e possibilidade de abordagem de corpo e 
cauda de pâncreas quando comparadas com as biopsias cirúr-
gica ou guiada por US-endoscópico.
Conclusões: A biopsia de lesões pancreáticas com acesso 
percutâneo mostra-se segura e versátil, devendo ser consi-
derada como opção inicial no diagnóstico de lesões onde a 
imagem é inespecífica.

PA.07.042
AVALiAÇÃo uLTrASSonográfiCA CombinA-
dA do PAdrÃo doPPLer de fLuXo VASCuLAr 
Com o Ti-rAdS nA diferenCiAÇÃo de nódu-
LoS benignoS e mALingnoS dA Tireoide
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: MONARIM, M. A. S.; FUGIHARA, N. C.; JOHS-
SON, J.; ROSTOM, L.; FORNAZARI, V. A. V.; CASTRO, 
H.A.S.; SZEJNFELD, D.; AJZEN, S.; DE NICOLA, H.
instituição: Unifesp - EPM
Autor responsável: Dr. MARLON AUGUSTO SCHIOC-
CHET MONARIM
e-mail: marlon.monarim@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar a acurácia ultrassonográfica combinada do TI-RADS 
com o padrão de fluxo vascular ao Doppler na diferenciação 
de nódulos benignos e malignos da tireoide.
material e métodos: Foi realizado estudo prospectivo com 
avaliação ultrassonográfica e anatomopatológica de nódulos 
tireoidianos entre 2013 à 2014 por punção por agulha fina 
(PAAF) realizada no mesmo momento. Esses foram classifi-
cados ultrassonograficamente através do TI-RADS e catego-
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rias de padrões de fluxo Doppler descrito por Chammas. Fo-
ram analisadas as relações entre essas categorias e os achados 
AP através dos testes estatísticos.
resultados e discussão: Dos 140 nódulos tireoidianos es-
tudados, 97% apresentaram padrão de fluxo de benignidade, 
sendo 41% fluxo predominantemente periférico, 37% somen-
te periférico e em 18% não foi verificado fluxo. Somente 3% 
nódulos tiveram padrão de fluxo relacionado à malignidade, 
todos eles de predomínio central. Desses, 3 tiveram resultado 
AP de malignidade e 1 suspeito de malignidade. Não houve-
ram nódulos com fluxo somente central. Houve aumento na 
sensibilidade de nódulos malignos avaliados pelo TI-RADS, 
de 81% para 91% quando avaliado conjuntamente com seu 
padrão de fluxo vascular ao Doppler, reduzindo a taxa de fal-
sos negativos de 2,1% para 1,1%.
Conclusões: O estudo combinado do TI-RADS com o pa-
drão de fluxo vascular ao Doppler apresentou maior acurácia 
diagnóstica em relação ao TI-RADS isolado.

7 - mAmA

PA.08.001
CiCATriz rAdiAdA/LeSÃo eSCLeroSAnTe 
ComPLeXA ALém dA mAmogrAfiA: enSAio 
PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: NEGRAO E. M. S.; BITENCOURT, A. G. V.; 
SOUZA J. A.; MELO,R. A. B.; GALVAO M. D.; ANDRA-
DE A. C. S.; GRAZIANO L; GUATELLI C S.; POLI M R 
B.; MARQUES E F. ;
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor responsável: Dra. Erika Marina Solla Negrao
e-mail: brenda_kika@yahoo.com.br
introdução e objetivos: A cicatriz radial/lesão esclerosante 
complexa (CR/LEC) é uma doença benigna da mama, que geral-
mente forma estrutura estrelada ou espiculada com centro radio-
luscente na mamografia. A incidência na literatura é 0,3–0,9 por 
1.000 mamografias de rastreamento. Estas lesões são idiopáticas, 
sem relação com trauma ou cirurgia prévia. Sua importância clí-
nica vem da semelhança com os carcinomas e associação com 
hiperplasia atípica (HA). Embora a mamografia esteja consoli-
dada para detecção dos achados típicos, a ressonância magnética 
(RM) e ultrassonografia (US) podem agregar informações como 
análise da extensão da lesão, presença de lesões adicionais e 
achados que se aproximam da análise anatomopatológica.
métodos: Apresentam-se casos de CR/LEC avaliados com ma-
mografia, US e/ou RM. Os achados de imagem mais ilustrativos 
são demonstrados com dados clínicos e anatomopatológicos.
discussão: Há relação entre CR e carcinoma mamário, espe-
cialmente tubulares. Pode haver ainda associação com HA, 
neoplasia lobular e carcinoma ductal in situ (CDIS). Os exa-
mes de imagem corroboram para a demonstração e delimi-
tação da lesão já que a CR/LEC determina a realização de 
biópsia excisional.
Conclusões: Estabelecer o auxílio e correlação dos diferen-
tes métodos de imagem no diagnóstico da CR além do conhe-
cimento das associações com outras patologias e aumento do 
risco para carcinomas mamários.

PA.08.004
CArCinomA infLAmATório dA mAmA, enTi-
dAde CLíniCA Com AChAdoS de imAgem: en-
SAio PiCTóriCo

Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: NEGRAO E. M. S.; BITENCOURT, A. G. V.; 
SOUZA J. A.; MELO,R. A. B.; GALVAO M. D.; ANDRA-
DE A. C. S.; GRAZIANO L; GUATELLI C S.; POLI M R 
B.; MARQUES E F. ;
instituição: A. C. Camargo Cancer Center - São Paulo - SP
Autor responsável: Dra. Erika Marina Solla Negrao
e-mail: brenda_kika@yahoo.com.br
introdução e objetivos: O carcinoma inflamatório da mama 
(CIM) corresponde a cerca de 1 a 6% dos tumores da mama. 
É uma entidade clínica agressiva com elevada incidência de 
recidiva local e disseminação à distância.
métodos: Apresentam-se casos de CIM com MMG, ultras-
sonografia (US) e ressonância magnética (RM). Os achados 
mais ilustrativos são demonstrados com dados clínicos e 
anatomopatológicos.
discussão: O diagnóstico do CIM é essencialmente clínico. 
Os critérios são edema, eritema, calor, pele em casca de la-
ranja, massa tumoral, aumento de volume da mama, masto-
dinia e retração do complexo areolo papilar (CAP). O edema 
e o eritema resultam do bloqueio linfático pelo tumor com 
consequente congestão vascular. Os exames como MMG, US 
e RM demonstram o nítido espessamento cutâneo e particu-
laridades como acentuação do trabeculado mamário a MMG, 
além de nódulos espiculados e/ou microcalcificações. A ul-
trassonografia (US) demonstra área hipoecogênica heterogê-
nea. A RM melhor demonstra a massa tumoral, aumento do 
volume mamário e retração do CAP.
Conclusões: O CIM como entidade clínica necessita do diag-
nóstico preciso e precoce sendo que os métodos de imagem 
complementares traduzem os achados clínicos. Se evidencia 
o comprometimento e extensão da doença, auxiliando a abor-
dagem terapêutica na tentativa de alterar o curso dessa pato-
logia agressiva e de prognóstico desfavorável.

PA.08.005
SArComAS dA mAmA Primário e SeCundá-
rio: reViSÃo dA LiTerATurA
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: NEGRAO E. M. S.; BITENCOURT, A. G. V.; 
SOUZA J. A.; MELO,R. A. B.; GALVAO M. D.; ANDRA-
DE A. C. S.; GRAZIANO L; GUATELLI C S.; POLI M R 
B.; MARQUES E F. ;
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor responsável: Dra. Erika Marina Solla Negrao
e-mail: brenda_kika@yahoo.com.br
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: Os sarcomas mamários (SM) são tumores malignos ra-
ros e histologicamente heterogêneos, sendo o angiossarcoma 
primário (AP) da mama o mais comum. Representam 0,2 a 
1% de todas as neoplasias da mama e menos do que 5% de 
todos os sarcomas de tecidos moles. O angiosarcoma secun-
dário (AS) tem etiologia possivelmente relacionada a radia-
ção e ao edema crônico pós cirurgia conservadora. Incomum, 
com incidência de 3,2 por 1000 pacientes após 15 anos do 
tratamento radioterápico.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Aná-
lise retrospectiva de casos com análise dos subtipos, aspectos 
clínicos, de imagem e histopatológicos. Casos de angiosarco-
ma primário e também secundário a radiação prévia além de 
sarcoma pleomórfico de alto grau, na parede torácica da mama 
previamente submetida a radiação e reconstrução cirúrgica.
discussão: O SM é uma doença rara, porém com as terapias 
cirúrgicas conservadoras a incidência pode aumentar. Clini-
camente, se apresentam como massas indolores, endurecidas, 
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de crescimento rápido podendo chegar a grandes volumes. 
Os sarcomas radio-induzidos incluem lesões histologicamen-
te diferentes, localizadas no campo previamente irradiado.
Conclusões: Trata-se de uma neoplasia de prognóstico re-
servado, que ainda faltam estudos quanto a fatores de risco 
e adjuvância no tratamento. Dessa forma, ao contrário das 
neoplasias de origem epitelial (carcinomas), não existe um 
consenso bem estabelecido para o tratamento ideal.

PA.08.006
CArACTeríSTiCAS rAdioLógiCAS dA mAmo-
grAfiA digiTAL Com ConTrASTe nA TéCniCA de 
duPLA energiA em dez PAToLogiAS mAmáriAS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: GAMA RRM; PAIVA LS; SABINO SMPS; 
WATANABE AHU;PICONE JCSS;SAITO MM;ONARI 
N;MAUAD EC
instituição: Hospital de Câncer de Barretos
Autor responsável: Dra. ROBERTA RODRIGUES MON-
TEIRO DA GAMA
e-mail: dra.rrmg@hotmail.com
introdução e objetivos: Mamografia( MMG) digital foi 
muito importante devido a sua melhor resolução e a possibi-
lidade de processar as imagens melhorando a visibilidade dos 
detalhes, com maior sensibilidade e especificidade no diag-
nóstico do câncer. Objetivo é descrever aspectos radiográfi-
cos e comportamento do realce nas lesões após administração 
de contraste em 10 patologias mamárias benignas, malignas e 
bordeline realizadas na nossa instituição.
métodos: Realizados exames de MMG 2D utilizando apa-
relho Senographe Essencial GE com tecnologia SenoBright 
CESM, contraste iodado não iônico 1,5 ml/Kg por via EV 
(acesso periférico cubital) e bomba injetora 3,0 ml/s, inician-
do realização de imagens após 2 min de terminado o contras-
te (mama com suspeita de lesão, contralateral e posterior na 
fase tardia na primeira mama) nas incidências MLO e CC, 
com duração de 7-10 min.
discussão: A nova tecnologia 2D com contraste, dupla ener-
gia e com a técnica de subtração temporal (espectral) fornece 
informação do grau de vascularização da lesão e a morfologia 
demonstrando o tamanho real de infiltração no parênquima 
mamário (padrão de realce).
Conclusões: Esta técnica adiciona informação funcional a 
mamografia digital convencional, apresentando como vanta-
gens maior resolução, menor custo e acesso facilitado,sendo 
portanto indicada no estadiamento pré-operatório, detecção 
de lesões ocultas e monitoramento da resposta ao tratamento.

PA.08.007
reLeVânCiAS do CânCer de inTerVALo em 
rASTreAmenTo mAmográfiCo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: GAMA RRM; SABINO SMPS; WATANABE 
AHU;PICONE JCSS;SAITO MM;ONARI N;MAUAD EC
instituição: Hospital de Cancer de Barretos
Autor responsável: Dra. ROBERTA RODRIGUES MON-
TEIRO DA GAMA
e-mail: dra.rrmg@hotmail.com
introdução e objetivos: Mamografia (MMG) principal exa-
me relacionado à detecção precoce do câncer de mama, po-
rém 10-30 % dos tumores não são visibilizados ao exame. In-
terpretação radiológica diagnóstica é necessária comparação 
com exames pregressos. Tumor de intervalo corresponde a 
tumores de mama diagnosticados em programa de rastrea-
mento mamográfico organizado, onde a periodicidade, faixa 

etária e população alvo encontram-se pré estabelecidos. Pro-
pomos discussão e relato dos seus diferentes tipos
métodos: Realizados exames de MMG 2D utilizando apare-
lho Senographe Essential e DS GE (2012-2014).
discussão: Câncer de intervalo pode ser classificado em 3 
tipos com frequências variadas: tumores de intervalo ver-
dadeiros (anormalidade detectada apenas no estudo atual), 
achados com sinais mínimos(exames anteriores observam-
se pequenas anormalidades que não foram valorizadas por 
aspecto incaracterístico) e tumores provenientes de exames 
falsos-negativos (achado inicial negativo foi decorrente de 
erro no exame de mamografia ou pouca valorização pelo ra-
diologista). Principais causas dos tumores não avaliados são: 
erros de técnica, de interpretação e de detecção.
Conclusões: Câncer de intervalo está inserido no âmbito do 
rastreamento mamográfico, neste contexto a informação so-
bre sintomas mamários é muito importante e auxilia avalia-
ção do radiologista, já que no rastreamento taxa de reconvo-
cação inferior a 7% e nos exames diagnósticos de 15%.

PA.08.009
CArCinomA meTAPLáSiCo dA mAmA: o que o 
rAdioLogiSTA deVe SAber.
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: MELO,R. A. B.; NEGRAO E. M. S.; GALVAO M. 
D.; ANDRADE A. C. S.; SOUZA J. A.; BITENCOURT, A. 
G. V.; MARQUES E. F.; GRAZIANO L.; GUATELLI C. S.; 
POLI M R. B.;
instituição: AC CAMARGO CANCER CENTER
Autor responsável: Dra. Rayssa Araruna Bezerra de Melo
e-mail: rayssa_araruna@hotmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: Carcinomas metaplásicos da mama (CMM) constituem 
grupo raro e heterogêneo de malignidades de alto grau. Apre-
sentam pior resposta à quimioterapia comparativamente a 
outros tumores triplo negativos. O objetivo desse estudo é re-
visar a literatura dos CMM enfatizando aspectos radiológicos 
e correlação patológica, e identificando padrões que auxiliem 
a definição prognóstico-terapêutica.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): 
CMM são tumores compostos por adenocarcinoma com áre-
as dominantes de células fusiformes, escamosas ou mesen-
quimais. Devido à grande heterogeneidade e diferentes perfis 
evolutivos, sua nova subclassificação é descritiva. Manifesta-
se como massa palpável de crescimento rápido cuja sobrevi-
da global é mais baixa que a de pacientes com carcinomas 
ductais pouco diferenciados. Atualmente, não existe padro-
nização de agentes quimioterápicos no tratamento do CMM, 
entretanto, aparentemente apresentam menor sensibilidade 
aos regimes convencionais.
discussão: CMM não possuem aspecto de imagem específi-
co. Em geral, apresentam-se como nódulo único hiperdenso, 
sem microcalcificações suspeitas à mamografia, com margem 
regular ou microlobulada e ecogenicidade interna complexa 
à ultrassonografia, indicando necrose e degeneração. À Res-
sonância magnética, apresentam hipo a isossinal T1, áreas de 
hipersinal T2, realce anelar com curvas tipo 2 ou 3.
Conclusões: É fundamental o conhecimento dos CMM pelo 
radiologista, por ser lesão de alto grau com apresentação que 
inclui características radiológicas benignas.

PA.08.010
reSSonânCiA mAgnéTiCA PArA A AVALiAÇÃo 
dA doenÇA de PAgeT dA mAmA ASSoCiAdA À 
LeSÃo inTrAmAmáriA: enSAio PiCTóriCo
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Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: GALVAO M. D.; ANDRADE A. C. S.; NEGRAO 
E. M. S.; MELO,R. A. B.; BITENCOURT, A. G. V.; GRA-
ZIANO L.; SOUZA J. A.; GUATELLI C. S.; POLI M R. B.; 
MARQUES E. F.
instituição: A.C. Camargo Cancer Center
Autor responsável: Dra. Mariana Domingues Galvão
e-mail: mdg912@gmail.com
introdução e objetivos: A Doença de Paget (DP) correspon-
de a menos de 5% dos tumores mamários e é caracterizada 
pela presença de células neoplásicas na epiderme do comple-
xo areolopapilar (CAP). O diagnóstico é baseado nos acha-
dos clínicos, como a presença de eritema, prurido, úlceras, 
retração da papila, descarga papilar e pela biópsia da pele. A 
complementação da avaliação clínica com métodos de ima-
gem é obrigatória devido à associação com o carcinoma duc-
tal in situ e com o carcinoma ductal invasivo em mais de 90% 
dos casos. O objetivo deste ensaio é ilustrar a importância da 
ressonância magnética (RM) na investigação da DP.
métodos: Apresentam-se casos com diagnóstico estabele-
cido e que foram submetidos à avaliação por mamografia, 
ultrassonografia e RM.
discussão: A mamografia poderá demonstrar anormalidades 
como espessamento cutâneo, retração da papila, nódulos, as-
simetria, distorção do parênquima ou calcificações suspeitas. 
Até 50% dos tumores associados à DP podem não ser ca-
racterizados pela mamografia e ultrassonografia. A RM é o 
método mais sensível para a avaliação do CAP, para a investi-
gação de lesão intramamária associada e para o planejamento 
terapêutico apropriado.
Conclusões: A complementação do diagnóstico por métodos 
de imagem é obrigatória e, embora a mamografia e ultrasso-
nografia possam ser úteis, a RM é o método mais sensível.

PA.08.011
AVALiAÇÃo eLASTográfiCA PeLA uLTrASSo-
nogrAfiA de 159 LeSÕeS mAmáriAS indiCA-
dAS PArA reALizAÇÃo de bióPSiA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: GRAZIANO, L; BITENCOURT, AG; GUATELLI, 
CS; POLI, M; SOUZA, JA; MARQUES, EF
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor responsável: Dra. Luciana Graziano
e-mail: lugraziano79@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar a acurácia diagnóstica da elastografia por compressão 
(“strain”) para identificação de câncer de mama em pacientes 
com lesões indeterminadas na ultrassonografia (US).
material e métodos: Após aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa, foram avaliadas pacientes com lesões indetermi-
nadas na US e indicação de biópsia percutânea ou cirúrgica, 
de junho de 2013 a maio de 2015. A elastografia foi realizada 
através das análises qualitativa (critérios de Itoh) e semi-quan-
titativa, pela correlação da dureza das lesões em relação ao 
tecido celular subcutâneo e ao tecido adjacente. A curva ROC 
foi utilizada para avaliar a acurácia dos critérios elastográficos.
resultados e discussão: Foram avaliadas 159 lesões mamárias, 
com diâmetro médio de 15,6 mm (3-68 mm). Avaliação histo-
lógica obteve 106 (66,7%) lesões benignas e 53 (33,3%) malig-
nas. As lesões malignas apresentaram graus de dureza superio-
res às lesões benignas nas duas análises. A acurácia da avaliação 
semiquantitativa foi superior à da qualitativa para diagnóstico 
de malignidade. Não houve diferença significativa na acurácia 
da análise semiquantitativa em relação ao tecido avaliado para 
correlação (tecido subcutâneo ou tecido adjacente).

Conclusões: A elastografia apresentou boa acurácia diagnós-
tica para identificação de câncer de mama em pacientes com 
lesões indeterminadas na US e pode reduzir o número de bi-
ópsia para lesões de baixo risco.

PA.08.012
CorPo eSTrAnho: SomenTe um AChAdo inCi-
denTAL?
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: FERES, R.; GUAL, F.; COSTA, A. L. P.; FEDE-
RICCI, E. E. F.; RIBEIRO, R. L. M.; FUNARI, M. B. G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dra. Renata Feres
e-mail: re_feres@hotmail.com
introdução e objetivos: Corpos estranhos são achados inco-
muns nos exames de mama. Podem ser introduzidos no orga-
nismo humano durante cirurgias, biópsias, traumas ou após 
exposição a substâncias químicas e procedimentos terapêuti-
cos. Em geral, não causam impacto clínico significativo, mas 
podem causar dúvidas e simular neoplasias, além de migrar 
para outros locais, o que faz importante seu conhecimento.
métodos: Revisão dos casos de corpo estranho nos exames 
de mama de nossa instituição, com seus achados de imagem 
e complicações.
discussão: Os corpos estranhos mais comuns na mama são 
grampos cirúrgicos e marcadores pós-biópsias. Porém, frag-
mentos de vidro, rastilhos de chumbo, compressas e outros 
objetos também são relatados. Existe possibilidade de migra-
ção de fios para a parede torácica, cavidades pleural, abdo-
minal e cardíaca. Algumas vezes também podem causar uma 
reação granulomatosa, com achados de imagem semelhantes 
aos encontrados nas neoplasias, com calcificações ou nódulos 
com margens indistintas ou espiculadas, o que pode causar 
dificuldade diagnóstica.
Conclusões: A hipótese de corpo estranho deve ser feita sem-
pre que o mesmo for observado na mama ou quando houver 
um nódulo associado a fragmentos de metal. Se houver qual-
quer achado suspeito e o diagnóstico não puder ser estabe-
lecido com base somente nos achados de imagem, a biópsia 
percutânea deve ser realizada.

PA.08.014
ASPeCToS de imAgem do CArCinomA duCTAL 
in SiTu: quAL o PAPeL dA reSSonânCiA mAg-
néTiCA?
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: BITENCOURT, A.G.V.; FRANÇA, L.K.L.; NE-
GRÃO, E.M.S.; MELO, R.A.B.; GALVÃO, M.D.; SCHIA-
VON, A.C.S.A.; GRAZIANO, L.; GUATELLI, C.; SOUZA, 
J.A.; MARQUES, E.F.
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Almir Bitencourt
e-mail: almirgvb@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
objetivo deste trabalho é avaliar os achados na ressonância 
magnética (RM) das mamas em pacientes com diagnóstico 
de carcinoma ductal in situ (CDIS).
material e métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, que 
avaliou pacientes que realizaram biópsias percutâneas guia-
das por mamografia no período de 01/2014 a 12/2015. Foram 
selecionadas as pacientes com resultado de CDIS na biópsia 
que realizaram RM das mamas antes do tratamento definitivo.
resultados e discussão: Foram incluídas 28 casos. A ida-
de média das pacientes foi 49,2 anos (31-70 anos). A aná-



23Resumos de Painéis e Temas Livres

lise histológica evidenciou 9 CDIS de grau baixo/moderdo 
(32,1%) e 19 CDIS de alto grau (67,9%), sendo 6 casos 
(21,4%) com comedonecrose. A RM apresentou achados po-
sitivos em 24 casos (85,7%), sendo área de realce segmentar 
em 10 (35,7%), nódulo em 8 (28,6%) e área de realce focal 
em 6 (21,4%). Vinte pacientes (71,4%) foram submetidas 
a cirurgia posterior. Os achados da RM foram comparados 
com os resultados histológicos da biópsia percutânea e da 
cirurgia, quando disponível.
Conclusões: Estes achados sugerem que a RM pode ser útil 
na avaliação de pacientes com CDIS, podendo contribuir 
para uma melhor avaliação da extensão da doença e para 
identificar as pacientes com maior risco de apresentar carci-
noma invasivo associado.

PA.08.015
AChAdoS de imAgem APóS A reTirAdA de im-
PLAnTeS mAmárioS.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: RIBEIRO, S.P.P.; RIOS, M.R.; FRANÇOLIN, 
E.E.F.; MORAES, P.C.; FUNARI, M.B.G.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dra. SUHEYLA RIBEIRO
e-mail: suheylaribeiro@hotmail.com
introdução e objetivos: Desde 1960, mais de 1 milhão de 
mulheres foram submetidas a mamoplastia de aumento, três 
quartos delas por razões cosméticas. Cerca de 20% das mu-
lheres que recebem implantes mamários tem o implante re-
movido dentro de 8 a 10 anos. Os achados na mamografia 
pós-explantação são variados e podem ser armadilhas na au-
sência da história cirúrgica. O objetivo deste trabalho é des-
tacar os principais achados de imagem após a cirurgia para 
remover os implantes, reiterando a importância da história 
clínica para a interpretação correta do exame.
métodos: Foram selecionados casos de pacientes atendidas 
em nossa instituição, entre 2014 e 2015, submetidas à ma-
mografia, ultrassonografia ou ressonância magnética após a 
remoção dos implantes mamários.
discussão: Há um espectro de achados de imagem após a 
remoção de implantes mamários, como assimetria focal, dis-
torções arquiteturais, granulomas com margens espiculadas, 
cápsulas fibrosas residuais, silicone livre residual ou cole-
ções. Os achados variam desde uma aparência normal até 
distorção arquitetural e granulomas espiculados de silicone 
residual, que podem simular tumores malignos.
Conclusões: A avaliação por imagem da mama após a remo-
ção do implante requer comparação com exames anteriores 
e uma história cirúrgica detalhada para que interpretações 
errôneas e investigações desnecessárias de achados pós-ci-
rúrgicos sejam evitadas.

PA.08.016
ConCordânCiA enTre reSSonânCiA mAgné-
TiCA e PAToLogiA nA medidA do Tumor Prin-
CiPAL em PACienTeS Com CArCinomAS mA-
márioS inVASiVoS.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: BITENCOURT, AGV; FRANÇA, LKL; OSÓRIO, 
CABT; SOUZA, JA; GRAZIANO, L; GUATELLI, CS; 
POLI, MRB; MARQUES, EF.
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor responsável: Dra. LUCIANA FRANÇA
e-mail: lufranssa@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 

objetivo deste trabalho é avaliar a concordância entre a me-
dida do tumor de mama na ressonância magnética (RM) e na 
patologia e pesquisar fatores histológicos que possam estar 
relacionados à discordância.
material e métodos: Foram avaliadas retrospectivamente 87 
pacientes com câncer de mama invasivo, submetidas a RM 
para estadiamento entre 08/2012 e 08/2014, sendo avaliados 
o tamanho do tumor na RM e na peça cirúrgica, além de da-
dos histológicos/imunohistoquímicos do tumor. Foram con-
siderados concordantes diferença inferior a 10 mm entre o 
tamanho do tumor na RM e patologia.
resultados e discussão: O tipo histológico mais comum 
foi carcinoma ductal invasivo (57,5%) e o subtipo mole-
cular, luminal B (51,2%). Na maioria dos casos (69,0%) 
houve concordância entre a medida da RM e patologia. A 
RM superestimou o tamanho do tumor em 24,1%. Após 
análise multivariada, apenas a presença de carcinoma in-
traductal associado apresentou correlação estatística com 
superestimação. Não houve associação com forma de 
apresentação, tipo histológico, subtipo molecular, presen-
ça de multifocalidade, reação desmoplásica ou infiltrado 
inflamatório associado.
Conclusões: Houve boa correlação entre a medida do tumor 
na RM e na patologia. Em cerca de 1/4 dos pacientes a RM 
superestimou o tamanho da lesão, no entanto, na maioria des-
sas pacientes havia carcinoma intraductal associado.

PA.08.017
mASTiTe e AbSCeSSoS dA mAmA - reViSÃo bA-
SeAdA em CASoS
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: RIOS MRBC; RIBEIRO SPP; LUZ DC; MORAES 
PC; FRANÇOLIN EE; FUNARI MBG
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dra. MUNIQUE RAFAELA BORGES 
DA CRUZ RIOS
e-mail: munique.rafaelarios@gmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: Este estudo tem por objetivo realizar uma revisão base-
ada em casos sobre mastite e abscessos mamários, ressaltan-
do aspectos epidemiológicos e o papel do radiologista para o 
diagnóstico e tratamento.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): A 
mastite é a inflamação focal ou difusa da mama, de origem 
infecciosa ou não infecciosa, podendo estar associada a do-
enças auto-imunes e diabetes. Classifica-se como puerperal 
e não-puerperal, sendo a puerperal relacionada à amamen-
tação. Esta acomete 24% das lactantes, 33% primíparas e 
5-11% destas mulheres podem desenvolver abscesso. Nesta 
revisão, traremos uma análise retrospectiva da nossa Institui-
ção no período de 2008-2015 de pacientes com mastite/cole-
ções diagnosticadas através de ultrassonografia, ressonância, 
mamografia ou combinação destes métodos.
discussão: O diagnóstico e o tratamento precoces da masti-
te podem prevenir a formação de abscessos. Neste cenário, 
a ultrassonografia é fundamental para detectar coleções e 
para guiar a drenagem percutânea. Logo, o radiologista tem 
papel fundamental no diagnóstico e tratamento das masti-
tes, devendo estar familiarizado com os achados de imagem, 
bem como as indicações e técnicas dos procedimentos de 
drenagem percutânea.
Conclusões: A ultrassonografia foi o método escolhido para 
diagnóstico e terapêutica, obtendo resultados satisfatórios, 
baixa taxa de complicações e podendo ser realizado ambu-
latorialmente, em oposição à drenagem aberta que acarreta 
maior morbidade e tempo de hospitalização.
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PA.08.019
deSiguALdAdeS nA diSTribuiÇÃo de mAmó-
grAfoS no brASiL: indiCAdor dA ACeSSibiLi-
dAde Ao méTodo diAgnóSTiCo
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: BATISTA, A.S.M; SOARES, R.M.A; NASCI-
MENTO, A.P
instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Autor responsável: Sra. RAFAELA MARTINS DE ALKI-
MIN SOARES
e-mail: rafaela_martins26@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
Apontar a má distribuição dos mamógrafos no Brasil, no âm-
bito do SUS, em termos de quantidade de equipamento por 
região para cada 100.00 habitantes e comparando entre os 
disponíveis em zonas urbanas e rurais. Discutir os resultados 
quanto ao desafio na promoção da acessibilidade e saúde das 
mulheres brasileiras.
material e métodos: Dados referentes à disponibilidade de 
mamógrafos nas regiões brasileiras foram obtidos através da 
Avaliação do Desempenho do Sistema de Saúde da Fundação 
Oswaldo Cruz e do Sistema DATASUS para o ano de 2012 e a 
evolução desta disponibilidade entre os anos de 1996 a 2009.
resultados e discussão: Os dados demonstram um crescimen-
to gradual de equipamentos disponíveis ao SUS, embora de 
maneira desigual entre as regiões brasileiras, chamando a aten-
ção ao menor incremento nas regiões norte e nordeste. Foi ob-
servado desigualdade no acesso ao exame de mamografia entre 
mulheres residentes em zonas urbanas e rurais demonstrando 
a necessidade de uma articulação com vistas à correção dessa 
realidade que compromete o acesso irrestrito das mulheres
Conclusões: Foi observado crescimento na disponibilidade 
de mamógrafos embora de maneira desigual entre as regiões 
brasileiras e de acesso na zona rural em comparação com a 
zona urbana.

PA.08.021
CArACTeríSTiCAS rAdioLógiCAS de doen-
ÇAS nA mAmA mASCuLinA.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: GAMA RRM; SABINO SMPS; WATANABE 
AHU;PICONE JCSS;SAITO MM;ONARI N;MAUAD EC
instituição: Hospital de Câncer de Barretos.
Autor responsável: Dra. ROBERTA RODRIGUES MON-
TEIRO DA GAMA
e-mail: dra.rrmg@hotmail.com
introdução e objetivos: Mama masculina é susceptível a 
muitos processos patológicos. Esta composta por pele, teci-
do adiposo, ductos atróficos e elementos estromais, podendo 
apresentar condições benignas e malignas relacionadas a estas 
células. Neste ensaio pictórico ilustraremos 15 casos diferen-
tes e suas características mamográficas e ultrassonográficas.
métodos: Exames de mamografia 2D (aparelhos Senographe 
Essential e DS) e ultrassonografia (aparelhos E9 da General Ele-
tric Medical System e AIX Plores Multi Super Sonics Imagine).
discussão: Em homens adultos, assim como nas mulhe-
res, o mais adequado é iniciar investigação de imagem por 
mamografia diagnóstica bilateral, seguida por ultrassom di-
recionado e se necessário ressonância e biópsia. A maioria 
das doenças são benignas (ginecomastia a mais frequente). 
O carcinoma mama masculina representa 1% dos câncer de 
mama e tem uma relação mulher-homem de 100:1 em bran-
cos e 70:1 em negros, com média de idade de 67 anos e diag-
nóstico em estágio mais avançado (50% com linfonodos axi-
lares acometidos). Síndrome Klinefelter, mutação BRCA 2 e 

história familiar aumentam os ricos em 2-4 vezes.Metástases 
extramamária é extremamente rara.
Conclusões: Mama masculina possui um amplo espectro de do-
enças, e a investigação diagnóstica deve tentar demonstrar carac-
terísticas que permitem diferenciação de malignidade e identificar 
as lesões benignas que são passiveis de tratamento conservador.

PA.08.022
PAPeL dA reSSonânCiA mAgnéTiCA Com Se-
quênCiA em difuSÃo no diAgnóSTiCo de Le-
SÕeS mAmáriAS.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: GUATELLI, C. S; BITENCOURT, A.G.V; GRA-
ZIANO, L; CASTRO, A. A.; MARQUES, E. F; SOUZA, 
J.A;POLI, M. R. B.
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo
Autor responsável: Dra. CAMILA SOUZA GUATELLI
e-mail: csguatelli@yahoo.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
Ressonância Magnética (RM) auxilia o rastreamento e diag-
nóstico das pacientes com câncer de mama. A sequência em 
difusão demonstra a diferença de movimentação das molé-
culas de água nos tecidos e pode ser útil para diferenciação 
entre lesões benignas e malignas podendo aumentar a espe-
cificidade do método. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
papel da sequência em difusão da RM na caracterização de 
lesões mamárias.
material e métodos: Foram revisadas todas as RM de ma-
mas realizadas no Departamento de Imagem no período de 
agosto de 2010 a dezembro de 2013, que realizaram a sequ-
ência de difusão, sendo incluídas 215 pacientes que tiveram 
lesões identificadas na RM que foram posteriormente sub-
metidas a biópsia percutânea ou cirúrgica e foi definido o 
comportamento de cada lesão na sequência em difusão com 
o cálculo do valor do ADC (coeficiente de difusão aparente). 
Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística.
resultados e discussão: A RM isolada apresentou 100% de 
sensibilidade e 54,9% de especificidade. A avaliação combi-
nada da DWI com a RM apresentou 95,7% de sensibilidade e 
96,4% de especificidade. A especificidade da RM aumentou 
com a DWI de 54,9% para 96,4%.
Conclusões: O uso da sequência em difusão aumentou a 
acurácia diagnóstica da RM possibilitando reduzir biópsias 
desnecessárias.

PA.08.023
meTáSTASeS de ouTroS SíTioS PrimárioS 
PArA mAmA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: GAMA RRM; COSTA LGM; SABINO SMPS; 
WATANABE AHU;PICONE JCSS;SAITO MM;ONARI 
N;MAUAD EC .
instituição: Hospital de Câncer de Mama.
Autor responsável: Dra. ROBERTA RODRIGUES MON-
TEIRO DA GAMA
e-mail: dra.rrmg@hotmail.com
introdução e objetivos: Tumores secundários na mama são 
raros (0,5-3% dos tumores malignos da mama em ambos os 
sexos). Origem mais comum das lesões metastáticas para 
mama é tumor primário contralateral; os extramamários são 
provenientes de melanoma, linfoma não Hodgkin, pulmão, 
sarcomas, estômago, rins, próstata e ovários. Apresentamos 
10 casos diferentes de tumores primários com implantes se-
cundários mamários e suas características radiológicas.
métodos: Mamografia 2D (Senographe Essential e DS), ul-
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trassonografia (E9 General Eletric Medical System e AIX 
Plores Multi Super Sonics Imagine), tomografia de 16 e 64 
canais GE (Light Speed VCT e Bright Speed) e (ressonância 
magnética de 1,5 T GE e 3,0 T Phillips).
discussão: Em média existe intervalo de 2 anos entre diagnós-
tico do primário e descoberta das metástases na mama, geral-
mente pacientes mais velhos; mas alguns são diagnosticados 
por apresentar nódulos palpáveis na mama ou linfonodo axilar 
aumentado e após investigação identificamos o sítio primário. 
Geralmente apresentam-se como nódulos únicos ou múltiplos 
circunscritos ou irregulares e pode haver calcificações.
Conclusões: Na presença de lesão mamária em pacientes 
portadores de câncer, é necessário diferenciá-la entre lesão 
benigna e maligna. Sendo maligna, é importante saber se a 
lesão é primária ou secundária, uma vez que o tratamento e 
prognóstico são diferentes.

8 - mediCinA feTAL

PA.09.002
AVALiAÇÃo do rePAro feToSCóPiCo AnTenA-
TAL de mieLomeningoCeLe Por reSSonân-
CiA mAgnéTiCA - o que o neuroCirurgiÃo 
PediáTriCo quer SAber?
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PINHO, P.C.; PINCERATO, R.C.; ALVES, C.A.; 
AYRES, A.; ZANON, N.; PEDREIRA, D.; GRASEL, C.
instituição: Hospital Samaritano de São Paulo
Autor responsável: Dra. Paula da Cunha Pinho
e-mail: paulapinho82@gmail.com
introdução e objetivos: Propor uma avaliação sistemática 
antenatal e pós-natal por ressonância magnética de pacientes 
com malformação de Chiari II após reparo fetoscópico intra
-útero de mielomeningocele (MMC).
métodos: Neste estudo, demonstramos alterações morfomé-
tricas na fossa posterior identificadas no seguimento por res-
sonância magnética de fetos e recém-nascidos submetidos ao 
reparo fetoscópico antenatal de MMC, com ênfase em anor-
malidades potencialmente reversíveis.
discussão: Mielomeningocele (MMC) é caracterizada por 
um defeito na neurulação caudal e aparece ao nascimento as-
sociada a uma constelação de anormalidades neuroanatômi-
cas, incluindo a malformação de Chiari II, definidas por fossa 
posterior pequena, herniação das tonsilas cerebelares através 
do forame magno, tronco encefálico alongado e compressão 
do IV ventrículo.
Conclusões: Existem anormalidades neuroanatômicas po-
tencialmente reversíveis na malformação de Chiari II que 
devem ser avaliadas durante o seguimento por ressonância 
magnética de fetos submetidos ao reparo antenatal de mielo-
meningocele e relatados ao neurocirurgião pediátrico.

9 - mediCinA nuCLeAr

PA.10.007
infLuênCiA dA rePLeÇÃo VeSiCAL nA PeSqui-
SA de obSTruÇÃo do TrATo urinário uTiLi-
zAndo CinTiLogrAfiA renAL dinâmiCA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: COSENZA, N.N.; LAU F.; LIMA, M.C.L.; AMO-
RIM, B.J.; MOSCI, C.; LIMA, M.L.; SANTOS, A.O.; ET-
CHEBEHERE, E.C.S.C.; RAMOS, C.D.

instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS - UNICAMP
Autor responsável: Dra. Nathalia Novaes Cosenza
e-mail: nathalia_cosenza@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
obstrução do trato urinário (OTU) é uma situação clínica co-
mum, que pode cursar com danos e insuficiência renal. Obje-
tivo: Verificar a influência da repleção vesical no diagnóstico 
da OTU durante a Cintilografia Renal Dinâmica (CRD) com 
estímulo do diurético.
material e métodos: Foram estudados retrospectivamente 82 
rins de pacientes que realizaram CRD. Comparou-se as por-
centagens de eliminação do radiofármaco dos rins antes e após 
o esvaziamento vesical nas imagens pós-diurético, classifican-
do-os como obstruídos, indeterminados ou não obstruídos.
resultados e discussão: A avaliação da eliminação do radio-
fármaco pelos rins mostrou que houve um aumento de 10,4% 
na taxa de eliminação global quando a bexiga foi esvaziada. 
Dos 82 rins estudados, 40 foram considerados obstruídos, 16 
indeterminados e 26 como não-obstruídos, na análise com a 
bexiga repleta. Na análise das imagens após micção, dos 40 
classificados como obstruídos, 11 passaram a ser classifica-
dos como indeterminados e 3 como não obstruídos. Além dis-
so, dos 16 rins apontados como indeterminados nas imagens 
com a bexiga repleta, 13 passaram a ser considerados não 
obstruídos com a bexiga vazia.
Conclusões: É fundamental uma imagem após a micção na 
CRD para uma análise fidedigna da porcentagem de elimi-
nação do radiofármaco pelo rim, evitando-se possíveis falso
-positivos para OTU.

11 - SiSTemA muSCuLoeSqueLéTiCo

PA.11.006
TumoreS SubungueAiS: CorreLAÇÃo CLíni-
Co-PAToLógiCA e AChAdoS de imAgem
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: BARROS, W. H.; SILVA, F. D.; FERREIRA, F. B.; 
HOMSI, C.; GONZALEZ, M. T.; STUMP, X. M. G. R. G.
instituição: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ; 
GRUPO FLEURY
Autor responsável: Dr. Wagner Haese Barros
e-mail: drwagnerbarros@gmail.com
introdução e objetivos: Diversos tumores podem acometer 
o espaço subungueal, podendo ser sólidos ou císticos, be-
nignos ou malignos. Os exames de imagem são importantes 
ferramentas no diagnóstico diferencial destas lesões, devido 
às suas manifestações clínicas, geralmente inespecíficas. OB-
JETIVOS: Descrever uma série de casos clínicos de tumores 
subungueais com apresentações de imagem típicas, correla-
cionando com seus aspectos etiológicos, epidemiológicos, 
clínicos e suas características relevantes nos exames de ima-
gem para o diagnóstico diferencial.
métodos: Foi selecionado um grupo de casos de tumores su-
bungueais diagnosticados e confirmados por estudo anatomo-
patológico no nosso serviço, em que foi realizado pelo menos 
um exame de imagem, com achados típicos e didáticos.
discussão: Os exames de imagem, juntamente com os as-
pectos clínicos, são importantes ferramentas no diagnóstico 
diferencial dos tumores subungueais. Radiografia e tomogra-
fia computadorizada auxiliam na detecção de calcificações 
e na avaliação das estruturas ósseas adjacentes, enquanto o 
ultrassom com Doppler e a ressonância magnética ajudam a 
definir com precisão a localização, os limites, a matriz e as 
características do tumor.
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Conclusões: Vários tumores podem acometer o espaço su-
bungueal. Assim, a correlação do quadro clínico com os 
achados radiológicos é muito útil no diagnóstico e na avalia-
ção destas lesões.

PA.11.007
deformidAde em frASCo de erLenmeYer
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: MACEDO, R.L.; SKAF, H.D.; FERREIRA, D.L.
instituição: INSTITUTO DE RADIOLOGIA DO HOSPI-
TAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP
Autor responsável: Sr. RAFAEL LEITE MACEDO
e-mail: RAFAJF85@GMAIL.COM
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
Apresentar a deformidade em frasco de Erlenmeyer e seus 
múltiplos diagnósticos diferenciais.
material e métodos: Após revisão da literatura foram iden-
tificadas onze enfermidades que cursam com a deformidade 
em frasco de Erlenmeyer, a saber: talassemia; osteogenese 
imperfecta; doença de Gaucher; picnodisostose óssea; os-
teopetrose; exostoses múltiplas; displasia metafisária; dis-
plasia fibrosa; raquitismo; acondroplasia e hipofosfatasia. 
Realizamos extensa pesquisa no sistema de arquivamento e 
comunicação de imagens (PACS) de nossa instituição e se-
lecionamos os pacientes portadores dessas patologias com 
os achados mais significativos. Confeccionamos um pôster 
apresentando tais doenças descritas de forma sucinta junto a 
seus principais achados radiológicos.
resultados e discussão: A deformidade em frasco de Erlen-
meyer pode ser o sinal radiológico mais proeminente em uma 
série de moléstias.  Sua origem envolve mecanismos  fisiopa-
tológicos distintos a cada patologia que culminam no estrei-
tamento da diáfise e no alargamento da porção metafisária do 
fêmur distal bilateralmente.
Conclusões: A deformidade em  frasco de Erlenmeyer é preva-
lente em diversas patologias, saber identificá-la aumenta a sensi-
bilidade na detecção de seus múltiplos diagnósticos diferenciais.

PA.11.020
LeSÕeS de PArTeS moLeS de ASPeCTo CíSTi-
Co: AChAdoS de imAgem e AbordAgem SiS-
TemáTiCA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: HERNANDES, M.A.; SAVARESE, L.G.; SIMÃO, 
M.N.; GAVA, N.F.; ENGEL, E.E.; NOGUEIRA-BARBOSA, M.H.
instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC-FMR-
P-USP).
Autor responsável: Dra. Leonor Garbin Savarese Hernandes
e-mail: leonorsavarese@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Le-
sões de partes moles de aspecto cístico são comumente encon-
tradas na prática clínica. No entanto, apenas algumas destas 
lesões são verdadeiramente císticas e podem ser manejadas 
conservadoramente. Uma ampla gama de lesões benignas e 
malignas também podem apresentar alto sinal T2 à ressonân-
cia magnética devido ao seu alto teor de água, simulando um 
cisto. O objetivo deste estudo é ilustrar uma abordagem siste-
mática para auxiliar a distinguir lesões verdadeiramente cís-
ticas das lesões sólidas e estreitar o diagnóstico diferencial.
material e métodos: Revisão dos achados de imagem de 
lesões de partes moles de aspecto cístico, com correlação ra-
dio-patológica.
resultados e discussão: Lesões de aspecto cístico podem 
ser categorizadas em lesões realmente císticas e lesões sóli-

das semelhantes a cisto, benignas e malignas. A avaliação da 
natureza da lesão (cística ou sólida) pode ser feita por meio 
de ressonância magnética com contraste ou ultrassonografia 
com Doppler.  Além disso, o diagnóstico diferencial pode ser 
estreitado considerando a localização anatômica da lesão e 
achados de imagem característicos.
Conclusões: As lesões de partes moles de aspecto cístico 
compreendem ampla variedade de processos benignos e ma-
lignos. Uma abordagem sistemática pode auxiliar o radiolo-
gista a estabelecer um diagnóstico diferencial adequado, com 
implicações terapêuticas significativas.

PA.11.022
LeSÕeS de PArTeS moLeS dAS mÃoS e PéS: AChA-
doS de imAgem e AbordAgem SiSTemáTiCA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SAVARESE, L.G.; HERNANDES, M.A.; SIMÃO, 
M.N.; GAVA, N.F.; ENGEL, E.E.; NOGUEIRA-BARBOSA, M.H.
instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP).
Autor responsável: Dra. Leonor Garbin Savarese Hernandes
e-mail: leonorsavarese@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Lesões 
de partes moles das mãos e pés são frequentemente encontradas 
na prática clínica. A grande maioria são benignas e tem caracte-
rísticas típicas de imagem, como o tumor glômico. Entretanto, os 
tumores malignos são frequentemente não suspeitados neste lo-
cal e subdiagnosticados clinicamente, especialmente se ocorrem 
em indivíduos jovens com sintomas clínicos inespecíficos ou de 
longa data. O objetivo desta apresentação é ilustrar os achados 
de imagem das lesões de partes moles benignas e malignas das 
mãos e dos pés mais comuns e o seu diagnóstico diferencial.
material e métodos: Revisão dos achados de imagem de 
lesões de partes moles das mãos e pés, com correlação ra-
dio-patológica.
resultados e discussão: O diagnóstico diferencial de lesões 
de partes moles das mãos e pés pode ser estreitado com a 
história clinica, localização anatômica e características de 
imagem. A ressonância magnética é a modalidade de esco-
lha na avaliação dos tecidos moles e frequentemente  ajuda 
na distinção entre lesões benignas e malignas.  Se a lesão 
permanece indeterminada, a biópsia é necessária para a con-
firmação do diagnóstico.
Conclusões: A revisão dos exemplos individuais fornecida de-
monstra que o conhecimento das principais características de 
imagem podem auxiliar o radiologista no estabelecimento de 
diagnóstico diferencial das lesões de partes moles das mãos e pés.

12 – neurorrAdioLogiA

PA.12.004
CorreLACión enTre diSeCCioneS de fibrAS 
bLAnCAS e imágeneS de TrACTogrAfíA dTi 
reALizAdA Por eSTudiAnTeS de mediCinA. 
enSAYo iConográfiCo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: CUADRELLI ANDREOLI, M.; CABALLERO, 
F.J.; CASEROTTO, A.M.; FRANGELLA, J.; VENTRICE, 
F.; LESCANO, S.V.
instituição: Cátedra de Anatomía. Fundación H. A. Barceló. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Laboratorio 
de Neuroanatomía “Horacio Verdaguer”. Fundación H. A. 
Barceló, Ciudad Autônoma de Buenos Aires, Argentina. AR-
GUS. Diagnóstico Médico. Buenos Aires, Argentina.
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Autor responsável: Dra. Julia FRANGELLA
e-mail: juliafrangella@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: La 
tractografía de la sustancia blanca utilizando diffusion tensor 
imaging (DTI) es una técnica por resonancia magnética que 
permite la visualización anatómica e integridad de los tractos 
de sustancia blanca, y puede distinguir mediante colores su 
dirección. Requiere conocer la estructura anatómica a estu-
diar. El objetivo de este trabajo fue realizar una correlación 
imagenológica entre disección de cerebros post-mortem e 
imágenes de tractografía.
material e métodos: Trabajo realizado por dos estudiantes 
de medicina, guiados por dos residentes de radiología y un 
neuroradiólogo. Se analizaron las imágenes para identificaron 
diferentes haces de sustancia blanca. Para las disecciones de 
hemisferios humanos se utilizó el método Klingler. Se presen-
tan fotos de los resultados (Tractografía DTI y disecciones).
resultados e discussão: La Tractografía utiliza los datos de 
imagen cerebral no invasiva para trazar haces de fibras en el 
cerebro humano in-vivo. Esto plantea posibilidades de aplica-
ción clínica para obtener información sobre la anatomía nor-
mal del cerebro, ayuda a la comprensión de las consecuencias 
de la patología y orienta las intervenciones neuroquirúrgicas.
Conclusões: La tractografía DTI obtiene información adi-
cional y única en el estudio de la anatomía de la sustancia 
blanca. Estas imágenes pueden resultar útiles para fines edu-
cativos y clínicos.

PA.12.006
“o que é eSTe CAroÇo nA minhA CAbeÇA?” 
AVALiAÇÃo de LeSÕeS do Couro CAbeLudo e 
CALVAriA - enSAio PiCTóriCo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PINCERATO, RCM; AYRES, AS; ALVES, CAPF; 
PINHO, PC; GRASEL, CF
instituição: HOSPITAL SAMARITANO DE SÃO PAULO
Autor responsável: PhD. RITA DE CASSIA MACIEL PIN-
CERATO
e-mail: rcmpincerato@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
objetivo deste estudo é ilustrar as principais lesões da calota 
craniana e apresentar uma abordagem prática para entender o 
amplo diferencial dessas patologias.
material e métodos: Análise retrospectiva de 19 casos. Os 
exames revelaram displasia fibrosa[1 caso],linfoma [4 casos],-
metástase[4 casos],mieloma múltiplo[1 caso],plasmacitoma [2 
casos],granuloma eosinofílico [2 casos],cefalohematoma calci-
ficado [1 caso],neurofibroma do couro cabeludo [1 caso],exos-
tose [1 caso],abscesso ósseo[1 caso],doença de Paget[1 caso].
resultados e discussão: Potenciais locais de origem das lesões 
são as diferentes camadas do couro cabeludo, tais como a pele, 
tecido conectivo (subcutâneo/subgaleal), aponeurose, periós-
teo e osso. Os pacientes encaminhados para avaliação de “mas-
sa” na calota craniana, por vezes, têm uma forma atípica de 
apresentação da lesão, ou podem apresentar aspecto facilmente 
reconhecível, como no caso da meningoencefalocele. Entida-
des como o granuloma eosinofílico, cisto ósseo aneurismático 
e displasia fibrosa provavelmente compartilham padrões de 
apresentação e tratamento semelhantes às neoplasias.O diag-
nóstico pode ser óbvio ao exame físico, mas em muitos casos, 
o exame radiológico e/ou histológico é necessário.
Conclusões: Pode ser um desafio o diagnóstico etiológico 
das lesões do couro cabeludo e calvária e os métodos de ima-
gem são úteis na avaliação dessas lesões. A RM é preferível 
para avaliar massas de tecidos moles enquanto a TC é supe-
rior para massas ósseas.

PA.12.008
emergênCiA neurorrAdioLógiCA: o eSPeC-
Tro de AChAdoS de rm reLACionAdoS À To-
XiCidAde Por AgenTeS eXógenoS.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PINCERATO, RCM; ALVES, CAPF; AYRES, AS; 
PINHO, PC; GRASEL, CF
instituição: HOSPITAL SAMARITANO SÃO PAULO
Autor responsável: PhD. RITA DE CASSIA MACIEL 
PINCERATO
e-mail: rcmpincerato@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: En-
cefalopatia tóxica pode ser secundária à exposição a uma 
grande variedade de agentes exógenos.O objetivo deste es-
tudo foi descrever a relação entre os achados de ressonância 
magnética (RM) e a toxicidade por agentes exógenos.
material e métodos: Cinco pacientes com disfunção neuro-
lógica após a exposição a um agente neurotóxico foram sub-
metidos à RM realizada em aparelho de 1,5 T. A encefalopatia 
tóxica é decorrente da interação entre o sistema nervoso central 
(SNC) e um composto químico, sendo incluidos nesta descrição 
o topotecan, metotrexato, carbamato, etambutol e vigabatrina.
resultados e discussão: Uma grande variedade de substân-
cias químicas, endógenas ou exógenas, pode ser neurotóxica. 
Emergências neurorradiológicas são mais frequentemente 
associadas às toxinas exógenas. A RM geralmente evidencia 
áreas de hipersinal em T2/FLAIR na substância branca bi-
lateral e sinais de restrição à difusão podem estar presentes 
na fase aguda. A intoxicação requer diagnóstico e tratamento 
imediato, a fim de impedir os danos cerebrais irreversíveis.
Conclusões: A suspeita clínica de exposição a um agente neu-
rotóxico deve sempre ser observada se um paciente apresentar 
déficits neurológicos de forma aguda. Nesses pacientes, é fun-
damental reconhecer os achados de RM mais comuns da in-
toxicação exógena a fim de propiciar o tratamento adequado.

PA.12.009
A ASSoCiAÇÃo enTre dePreSSÃo, PoLimor-
fiSmoS genéTiCoS e AChAdoS de reSSonân-
CiA mAgnéTiCA: umA reViSÃo SiSTemáTiCA
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: CARLEIAL,B.S.;LUNA,L.P.;SOLON, P.S.T.N.;-
FEITOSA, T.F.; KÖHLER, CA..;FREITAS,B.P.;CARVA-
LHO,A.F.
instituição: Hospital Geral de Fortaleza. Hospital das Clíni-
cas Walter Cantídio - Universidade Federal do Ceará
Autor responsável: Dra. Licia Pacheco Luna
e-mail: liciap.luna@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
Transtorno Depressivo Maior (TDM) está associado a uma 
variedade de polimorfismos genéticos, mas pouco se sabe 
sobre como isto interfere na fisiopatologia da doença. Uma 
revisão sistemática de estudos originais foi realizada para 
examinar a associação entre os polimorfismos genéticos e 
achados de morfometria estrutural e funcional em ressonân-
cia magnética (RM).
material e métodos: Foram pesquisados estudos nos bancos 
de dados Pubmed / Medline, PsycInfo, Embase até junho de 
2015. Dois leitores independentes avaliaram a elegibilidade 
de cada relatório com base em critérios de inclusão pré-defi-
nidos (diagnóstico de TDM, DSM ou CID, dados de resso-
nância magnética funcional e estrutural, e correlações com 
achados genéticos).
resultados e discussão: Dos 3394 resumos analisados, 188 
estudos preencheram os critérios de inclusão, dos quais 113 ti-
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nham dados apropriados para a extração. Os resultados da ava-
liação detalhada são demonstrados, com base nas diferentes 
estruturas cerebrais envolvidas. Evidencia-se marcada hetero-
geneidade, explicada pelas diferentes metodologias utilizadas.
Conclusões: Nós revisamos sistematicamente os achados de 
RM estrutural e funcional associados aos polimorfismos ge-
néticos no TDM. Esta abordagem simplifica os atuais concei-
tos em métodos de genética-neuroimagem e nos direciona ao 
desenvolvimento de melhores ferramentas diagnósticas.

PA.12.010
ALém dAS neurofibromAToSeS:  fAComATo-
SeS menoS ComunS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: BURLIN, S; COST, D. M. C.; PINTO, W. B. V. R.; 
CRUZ, G. A. S.; TIBANA, L. A. T.
instituição: Escola Paulista de Medicina - UNIFESP (Uni-
versidade Federal de São Paulo)
Autor responsável: Dr. Stênio Burlin
e-mail: stenioburlin@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Faco-
matoses ou doenças neurocutâneas são um grupo de patolo-
gias, na maioria de herança genética, que provocam neopla-
sias ou malformações cerebrais e lesões cutâneas ou oculares.  
Muitas dessas patologias, embora raras, apresentam manifes-
tações por imagem muito características, sendo importante 
seu reconhecimento precoce pela equipe de radiologia. Este 
ensaio pictórico tem como objetivo ilustrar e discutir os aspec-
tos típicos por imagem das facomatoses menos conhecidas.
material e métodos: O tema será abordado com imagens de to-
mografia computadorizada e de ressonância magnética  e, às ve-
zes, com ilustrações das manifestações cutâneas de facomatoses 
como a Síndrome de Gorlin Goltz, a lipomatose encéfalo-crânio-
cutânea, síndrome de Cowden e a síndrome do nevo em bolha de 
borracha azul. Embora seja a 4ª facomatose mais prevalente, tam-
bém será ilustrada a hipomelanose de Ito, devido à menor ênfase 
que essa patologia é usualmente abordada na literatura radiológica.
resultados e discussão: O conhecimento das manifestações 
por imagem clássica, bem como o reconhecimento das suas 
manifestações cutâneas, permite o diagnóstico mais preciso 
das facomatoses e assim o segmento adequado dos pacientes.
Conclusões: O radiologista tem papel fundamental no diag-
nóstico e acompanhamento das facomatoses, mesmos as mais 
raras, sendo importante a disseminação do conhecimento a 
cerca deste assunto.

PA.12.012
AVALiAÇÃo doS eXAmeS de TomogrAfiA Com-
PuTAdorizAdA de Crânio reALizAdoS nA 
emergênCiA de um hoSPiTAL onCoLógiCo.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: NOSCHANG, J.;  OTONI, J.C.; OKAMOTO, T.Y.; 
VIEIRA, D.R.; RAMOS, L.A.; PETRY, M.S.M.; BITEN-
COURT, A.G.V.; BARBOSA, P.N.V.P.; CHOJNIAK, R.
instituição: AC CAMARGO CANCER CENTER
Autor responsável: Dra. Julia Noschang
e-mail: julia_noschang@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar as indicações e resultados dos exames de tomografia 
computadorizada (TC) de crânio realizadas na emergência de 
um hospital oncológico.
material e métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, rea-
lizado através da revisão de prontuários e laudos de exames 
de imagem. Foram avaliados 252 exames de TC de crânio so-
licitados na emergência no período de janeiro a abril de 2015.

resultados e discussão: A idade média dos pacientes foi 57,9 
anos, sendo 56,2% do sexo feminino. A grande maioria dos 
pacientes tinham um tumor primário conhecido (92,0%). As 
indicações mais encontradas foram: investigação de sinal neu-
rológico focal/alteração do nível de consciência (15,8%), trauma 
crânio-encefálico (TCE) (13,8%), cefaleia (12,3%), pesquisa de 
metástase (11,1%), acidente vascular encefálico (7,9%) e he-
morragia intracraniana (6,7%). Dos exames realizados, 26,2% 
apresentaram resultado positivo. As indicações que tiveram mais 
achados positivos na TC foram pesquisa de metástase (32,1%) 
e investigação de sinal neurológico focal/alteração do nível de 
consciência (24,5%), enquanto as com menor frequência de re-
sultados positivos foram cefaleia (12,8%) e TCE (14,2%).
Conclusões: O estudo das indicações e resultados das TC 
de crânio realizadas permitem avaliar as situações em que o 
exame apresenta maior ou menor probabilidade de apresentar 
resultado positivo e, com isso, racionalizar o uso dessa ferra-
menta no setor de emergência.

PA.12.015
ProToCoLo PArA reALizAÇÃo de reSSonân-
CiA mAgnéTiCA ATrAVéS de SequênCiA rá-
PidA (ProToCoLo fAST) em PACienTeS Com 
SuSPeiTA de ACidenTe VASCuLAr enCefáLiCo 
(AVe) – reSuLTAdoS PreLiminAreS
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: ROCKENBACH, MABC; BERGELT, F; LONGO, 
MG; ALMEIDA, AG; MARTINS, SCO; VEDOLIN, L.
instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Autor responsável: Dra. Maria Gabriela Longo
e-mail: gabi.longo@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar o tempo de internação de pacientes com suspeita de AVE 
fora de janela terapêutica que realizaram do protocolo de 
sequência rápida de ressonância magnética (FAST) precoce-
mente comparativamente aos pacientes que seguem o proto-
colo padrão de investigação da instituição.
material e métodos: Pacientes que chegaram a emergência 
com déficit neurológico fora de janela terapêutica foram ava-
liados por neurologistas cegados. Aqueles que concordaram 
em participar do estudo foram randomizados em dois grupos 
de acordo com o protocolo de avaliação – Padrão e FAST – e 
passaram por avaliação clínica de gravidade. Foram compa-
rados os tempos de internação dos grupos.
resultados e discussão: Até agora foram randomizados 27 
pacientes. Não se observou diferença entre idade e gravidade 
clínica entre os grupos. Há uma tendência dos indivíduos do 
grupo FAST terem uma menor permanência no hospital. A 
média de internação deste grupo foi cerca de 3208 minutos 
(2,2 dias) a menos que grupo controle. No entanto, a diferen-
ça não foi significativa (P = 0,08), provavelmente devido ao 
pequeno poder de nossa amostra (50%).
Conclusões: Há uma tendência de redução do tempo de inter-
nação com a realização precoce do FAST. Nossos resultados 
são preliminares, sendo necessária a randomização de mais 
55 pacientes para se obter um poder de pelo menos 80%.

PA.12.016
AVALiAÇÃo Por imAgem no diferenCiAL en-
Tre ATrofiA de múLTiPLoS SiSTemAS e AS Sín-
dromeS PArkinSoniAnAS
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: LIBANIO, B.B.; OLIVEIRA, V.S.; PAIVA, G.G.; 
BRINGEL, R.F.G.; SACHETIN, R.M.; SILVA, T.T.; VA-
LENTE, M.; PIRES, D.O.E.
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instituição: Hospital Estadual Vila Alpina
Autor responsável: Dra. Bruna Brandão Libânio
e-mail: brunalibanio@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Atro-
fia de múltiplos sistemas (AMS) é uma doença neurodege-
nerativa progressiva, caracterizada por disfunção de vários 
sistemas, incluindo autonômica, extrapiramidal, piramidais e 
do sistema cerebelar. É o distúrbio mais freqüente entre os 
quadros de parkinsonismo atípico. Os sintomas clínicos pro-
gridem rapidamente, a sobrevida média é de 6-9 anos. Algu-
mas vezes o padrão de imagem precede os sinais clínicos, e 
a comprovação clínica pode demorar a ser estabelecida. O 
diagnóstico é baseado principalmente no último consenso de 
2007 (Neurology- 2008). O objetivo é exemplificar os princi-
pais sinais radiológicos presentes na AMS buscando sua dife-
renciação com as demais síndromes parkinsonianas.
material e métodos: Foram analisados casos de um serviço 
de saúde e comparados com artigos científicos de uma revi-
são da literatura médica pertinente, visando descrever carac-
terísticas de imagem que auxiliem no diagnóstico de AMS.
resultados e discussão: De acordo com os critérios revis-
tos, destaca-se o estudo por Ressonância Magnética (RM) do 
encéfalo evidenciando alterações como: atrofia do putâmen, 
ponte, pedúnculo cerebelar médio ou cerebelo, sendo estes 
achados considerados recursos adicionais para auxiliar no 
provável diagnóstico da AMS.
Conclusões: A radiologia apresenta papel crescente no diag-
nóstico de AMS e os estudos atuais trazem informações sobre 
sinais radiológicos cada vez mais específicos contribuindo para 
a melhor diferenciação entre as síndromes parkinsonianas.

PA.12.024
noVAS enTidAdeS doS TumoreS CerebrAiS 
PeLA CLASSifiCAÇÃo dA omS: noVoS ConCei-
ToS e denominAÇÕeS dAquiLo que SemPre 
eXiSTiu.
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: GONÇALVES FILHO, A.L.M.; FRAGOSO, D.C.; 
NUNES, R.H.; PACHECO, F.T.; DO AMARAL, L.L.F.; 
MAIA JR, A.C.M.; ROCHA, A.J.
instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Augusto Lio Mota Gonçalves Filho
e-mail: augustolio@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Re-
visitar algumas das novas entidades descritas na classificação 
mais atual da OMS das neoplasias cerebrais, sintetizando a 
trajetória da compreensão de suas características histopatoló-
gicas e de imagem ao longo das últimas classificações.
material e métodos: As novas entidades supratentoriais des-
critas na classificação mais recente da OMS, incluindo: astro-
citoma pilomixóide, tumor glioneuronal com disseminação 
leptomeníngea, glioma cordóide, tumor glioneuronal papilar, 
neurocitoma extraventricular, tumor neuronal multinodular 
vacuolar foram revisadas, por imagem e anatomopatologia, 
buscando definir características fundamentais para o diagnós-
tico. Uma revisão da literatura também foi realizada desta-
cando seus principais diagnósticos diferenciais.
resultados e discussão: A contínua evolução científica permite 
cada vez mais esmiuçar os detalhes e reclassificar aquilo que já 
existe, reconhecendo novas entidades patológicas, revisando con-
tinuamente fenótipos com os quais já convivíamos . Reconhecer o 
novo também é situar o conhecimento na linha do tempo, reconhe-
cendo que nome dávamos àquilo que até não tinha nome próprio.
Conclusões: O diagnóstico por imagem baseia-se no reco-
nhecimento de um conjunto de características estruturais. En-

tretanto, o radiologista tem que acompanhar as classificações 
das doenças, tendo a oportunidade de embasar seus acertos e 
rever seus equívocos, à luz do conhecimento mais atual, reco-
nhecendo os diagnósticos possíveis e evitando a perpetuação 
de vícios e equívocos.

PA.12.025
SimPLifiCAndo o enTendimenTo dA Aqui-
SiÇÃo e inTerPreTAÇÃo dAS TéCniCAS de 
PerfuSÃo Sem ConTrASTe Por reSSonânCiA 
mAgnéTiCA ATuALmenTe diSPoníVeiS.
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: DUTRA, B.G.; SCOPPETTA, T.L.P.D.; NUNES, 
R.H.; MAIA JR, A.C.M.; ROCHA, A.J.
instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dra. BRUNA GARBUGIO DUTRA
e-mail: bruna.gdutra@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Nos-
so objetivo é fornecer um guia compreensível e uma visão 
prática dos conhecimentos técnicos e fisiopatológicos das 
técnicas arterial spin-labeling (ASL) e intravoxel incoherent 
motion (IVIM). Vantagens, desvantagens e aplicações clíni-
cas desses métodos também foram abordadas.
material e métodos: A perfusão por ressonância magnética 
(PRM) tornou-se parte da avaliação por imagem de várias 
desordens encefálicas. Técnicas recentes têm-se destacado, 
principalmente pela não utilização de agente de contraste exó-
geno, entre elas o ASL e IVIM. Revisamos a literatura atual 
relacionada a esses temas e consultamos nossos arquivos insti-
tucionais para ilustrar suas aplicações clínicas mais relevantes.
resultados e discussão: Enquanto o ASL é um método quanti-
tativo que mede o fluxo sanguíneo cerebral utilizando o próprio 
sangue magnetizado como um marcador endógeno, o IVIM é 
capaz de obter imagens ponderadas em difusão (DWI) e perfu-
são através de uma única aquisição. As aplicações clínicas des-
ses métodos têm aumentando sua importância em demência, 
doenças cerebrovasculares e especialmente neuro-oncologia.
Conclusões: Recentemente, métodos de perfusão sem contras-
te por RM tornaram-se mais populares na prática clínica. Estas 
técnicas não-invasivas estão emergindo como métodos versáteis 
e atraentes, especialmente quando a administração de contraste 
intravenoso está contraindicado ou indisponível. Para conside-
rá-la uma opção, os radiologistas devem se tornar mais familia-
rizados com os seus fundamentos, limitações e aplicabilidade.

PA.12.026
ePidemiA de miCroCefALiA nA bAhiA e A deS-
CriÇÃo doS AChAdoS dA TomogrAfiA ComPu-
TAdorizAdA de Crânio de 23 reCém nASCidoS.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: ÂNGELO, F. M.; BALTHAZAR, G; SARNO, M.; 
PIMENTEL, K.; SARMENTO, C.; MALTEZ, J.R.; SOUZA, 
E. A. O.; GUEDES, C. N.; MIRANDA, M. F. O.
instituição: Hospital Geral Roberto Santos - SESAB 
(BAHIA).
Autor responsável: Dr. FABIO MARTINS ANGELO
e-mail: binhomed@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Em 
22/10/2015, o Estado de Pernambuco divulgou Boletim 
Epidemiológico alertando o Ministério da Saúde do Brasil 
(MS) sobre a ocorrência acima dos níveis aceitáveis de mi-
crocefalia em recém-nascidos (RN), comparando com anos 
anteriores. Até o dia 28/11/2015, o MS divulgou 1248 casos 
suspeitos de microcefalia e ainda confirmou a associação da 
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infecção por Zika vírus (ZIKAV) com a ocorrência de mi-
crocefalia nos RNs, após isolar o vírus em duas amostras de 
líquido amniótico e em um caso de óbito fetal, onde o vírus 
foi encontrado nos tecidos do natimorto.
material e métodos: Este trabalho tem como objetivo des-
crever os achados na Tomografia Computadorizada (TC) de 
crânio de 23 RNs com suspeita de microcefalia após o nas-
cimento. A microcefalia foi definida segundo definições da 
Organização Mundial da Saúde. As TCs foram realizadas no 
setor de Bioimagem de nossa instituição entre outubro/2015 
a janeiro/2016.
resultados e discussão: Dos 23 RNs analisados, 22 (95,6%) 
apresentaram calcificações, 21 (91,3%) ventriculomegalia, 
19 (82,6%) alterações no corpo caloso, 18 (78,3%) lisencefa-
lia e/ou distúrbio da migração neuronal e 10 (43,5%) altera-
ções na fossa posterior.
Conclusões: Neste trabalho, os achados tomográficos favo-
recem a hipótese de etiologia infecciosa e novos estudos es-
tão sendo realizados na tentativa de comprovar a associação 
destes achados com infecção pelo ZIKAV.
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PA.13.003
A imPorTânCiA do ACeSSo oCCiPiTAL nA uL-
TrASSonogrAfiA TrAnSCrAniAnA PArA A 
idenTifiCAÇÃo de hemorrAgiA CerebeLAr 
em neonAToS PremATuroS.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: RIBEIRO, S.P.P.; DANTAS, G.C.; SAMESHIMA, 
Y.T.; YAMANARI, M.G.I.; NETO, M.J.F.; FUNARI, M.B.G.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dra. SUHEYLA RIBEIRO
e-mail: suheylaribeiro@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
prematuridade acarreta um risco aumentado de desenvol-
vimento de hemorragia da matriz germinativa. Prematuros 
extremos têm maior chance de sangramento cerebelar pela 
maior vulnerabilidade da matriz germinativa local. A ultras-
sonografia transcraniana (UTC) é considerada o método de 
escolha para investigação dessas injúrias, sendo o objetivo 
deste trabalho ressaltar a importância da janela occipital para 
o diagnóstico da hemorragia cerebelar.
material e métodos: Foram revisados estudos de UTC de 
prematuros com hemorragia cerebelar de uma UTI neonatal 
de um hospital quaternário, num período de 8 anos, sendo 
utilizados acessos bregmático, mastoideo e occipital.
resultados e discussão: O dano no cerebelo em desenvol-
vimento tem sido descrito como uma complicação adicional 
da prematuridade, sendo atualmente relacionado a déficits 
cognitivos e comportamentais. A UTC mais frequentemen-
te é realizada utilizando-se a fontanela anterior, que permite 
acesso adequado às estruturas supratentoriais, mas é limitada 
para análise das estruturas infratentoriais. Quando as janelas 
mastoidea e occipital são utilizadas, o transdutor fica mais 
próximo das estruturas da fossa posterior, proporcionando 
uma melhor detecção de lesões do cerebelo.
Conclusões: A UTC de prematuros com alto risco de hemor-
ragias de matriz germinativa deve incluir a análise da fossa 
posterior através das janelas mastoidea e occipital, que au-
mentam a sensibilidade do método para o diagnóstico de le-
sões cerebelares.

PA.13.004
nefroCALCinoSe meduLAr: CorreLAÇÃo dA 
TeoriA de ProgreSSÃo de AnderSon-CArr
-rAndALL Com oS AChAdoS uLTrASSonográ-
fiCoS eVoLuTiVoS.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: RIBEIRO, S.P.P.; GUAL, F.; SAMESHIMA, Y.T.; 
YAMANARI, M.G.I.; NETO, M.J.F.; FUNARI, M.B.G.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dra. SUHEYLA RIBEIRO
e-mail: suheylaribeiro@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Nefro-
calcinose medular representa 95% dos casos de nefrocalcinose 
ocorrendo deposição de sais de cálcio na medular renal. Segun-
do a teoria de progressão de Anderson-Carr-Randall a nefrocal-
cinose medular pode ser dividida em 4 estágios, culminando 
com a formação de cálculos renais. O objetivo deste trabalho é 
apresentar imagens ultrassonográficas típicas de cada um des-
tes estágios evolutivos correlacionando com esta teoria.
material e métodos: Revisão de casos pediátricos de um 
hospital quaternário, num período de 5 anos, com diagnós-
tico ultrassonográfico de nefrocalcinose medular correlacio-
nando-se a evolução de acordo com os graus descritos por 
Anderson-Carr.
resultados e discussão: Em 1930, por estudos anatomopato-
lógicos, Anderson e colaboradores elaboraram a teoria que o 
acúmulo progressivo de cálcio na medular renal resultaria na 
formação de cálculos renais primários. A ultrassonografia tem 
sido considerada o padrão-ouro para a avaliação da nefrocal-
cinose medular, principalmente na detecção das fases iniciais 
deste quadro. A adoção deste sistema de graduação e sua incor-
poração nos laudos ultrassonográficos permite analisar de ma-
neira objetiva a evolução da nefrocalcinose ao longo do tempo.
Conclusões: Nefrocalcinose medular é um achado frequente 
nos prematuros, principalmente em uso de diurético. Sua evo-
lução pode culminar na formação de cálculos e hidronefrose, 
sendo muito importante o controle ultrassonográfico e cor-
relação com os graus propostos por Anderson-Carr-Randall.

PA.13.005
AVALiAÇÃo Por imAgem do PeSCoÇo em 
CriAnÇAS: um enSAio PiCTóriCo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: CORGOSINHO, B.F.; CARNEIRO, H. C.; SAI-
TO,O.C.; CHAMMAS, M. C.; TOCHETTO, S. M.
instituição: Instituto de Radiologia e Diagnóstico por Ima-
gem do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.
Autor responsável: Dra. Bruna Fontes Corgosinho
e-mail: bruna.corg@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Do-
enças cervicais em crianças não são raras.  Os objetivos desta 
apresentação são: 1) revisar o desenvolvimento embriológico 
dos órgãos cervicais ; 2) revisar alterações cervicais congêni-
tas e adquiridas mais comuns na população pediátrica; 3) dis-
cutir achados de imagem, em particular ultrassonográficos, 
que podem ser úteis no seu diagnóstico
material e métodos: Ensaio pictórico com casos de um hos-
pital terciário. Serão mostradas imagens de anormalidades 
tireoidianas congênitas (aplasia tireoidiana, tireóide ectópi-
ca, anormalidades do ducto tireoglosso), além de alterações 
tireoidianas benignas focais e difusas como paratireoide in-
tratireoidiana, tecido tímico ectópico, condições infecciosas 
e doenças auto-imunes. Doenças tireoidianas malignas tam-
bém serão discutidas, com casos de carcinoma papilar, carci-
noma medular e linfoma.
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resultados e discussão: Alterações cervicais em crianças, 
em especial as tireoidianas, têm alguns aspectos particula-
res que as diferenciam de casos semelhantes em adultos. Os 
nódulos tireoidianos, por exemplo, tem maior tendência a 
malignidade, e deve-se identificar quais características ul-
trassonográficas  indicam estudo histológico.  O hipotireoi-
dismo congênito pode causar dano neurológico irreversível 
, necessitando de rápido diagnóstico , complementado com 
ultrassonografia e cintilografia.
Conclusões: Alterações cervicais em crianças representam 
um conjunto de diversas patologias, incluindo condições be-
nignas e malignas. Atenção adequada aos aspectos imagino-
lógicos ajudam a aumentar a acurácia diagnostica e impactam 
nas decisões terapêuticas.

PA.13.006
AChAdoS uLTrASSonográfiCoS dA enTero-
CoLiTe neCroSAnTe noS SeuS diferenTeS 
eSTágioS eVoLuTiVoS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: GUAL, F; SAMESHIMA, Y. T.; YAMANARI, M.
G.I.; RIBEIRO, S. P. P.; NETO, M. J. F.; FUNARI, M.B.G.;
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dra. Fabiana Gual
e-mail: fabianagual@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
enterocolite necrosante (ECN) é um acometimento intesti-
nal inflamatório que afeta principalmente recém-nascidos 
pretermos e possui alta taxa de mortalidade. O processo in-
flamatório da ECN envolve um aumento do fluxo sanguíneo 
no segmento intestinal acometido e perda da integridade da 
mucosa permitindo a passagem de bactérias e subprodutos 
do seu metabolismo levando à pneumatose intestinal. Com a 
progressão da doença as bactérias se propagam e uma cascata 
inflamatória conduz a um extenso envolvimento transmural 
podendo comprometer a microvasculatura. A parede do in-
testino torna-se hipovascularizada, adelgaçada, podendo le-
var à necrose e, eventualmente, perfuração. OBJETIVOS: O 
objetivo deste trabalho é mostrar os diversos achados ultras-
sonográficos da ECN nos seus diferentes estágios evolutivos.
material e métodos: Utilizaremos imagens ultrassonográ-
ficas de casos observados na UTI neonatal de um hospital 
quaternário se São Paulo no período de 8 anos.
resultados e discussão: A enterocolite necrosante (ECN) é 
um acometimento intestinal inflamatório que afeta principal-
mente recém-nascidos pretermos e possui alta taxa de morta-
lidade. A ultrassonografia tem um papel importante no diag-
nóstico precoce da ECN e na detecção de suas complicações.
Conclusões: A ultrassonografia tem um papel importante no 
diagnóstico precoce da ECN e na detecção de suas complicações. 
Tem alta sensibilidade na detecção de pneumoperitônio, sendo 
possível a indicação cirúrgica imediata frente a este achado.

PA.13.007
AChAdoS rAdioLogiCoS nA enCefALiTe de 
rASmuSSen
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: SILVA, K. A. D.; TELLES, J. M.
instituição: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE 
ANTONIO CARLOS - ITPAC
Autor responsável: Biom. KAMYLA ADRIANA SILVA
e-mail: kamylaadrianadias@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A en-
cefalite de Rasmussen é uma doença rara, crônica e progres-
siva, acomete crianças de 02 a 14 anos, cursando com crises 

convulsivas fármaco resistentes, hemiparesia, atrofia cerebral 
unilateral e déficit das funções cognitivas e motoras. O pre-
sente estudo objetiva realizar um levantamento a respeito dos 
achados radiológicos da encefalite de Rasmussen.
material e métodos: Revisão sistemática e descritiva reali-
zada a partir de pesquisa bibliográfica direcionada e artigos 
científicos indexados em bases eletrônicas: LILACS, PUB-
MED, SCIELO.
resultados e discussão: Na abordagem imagiológica, a To-
mografia Computadorizada (TC) inicial é geralmente normal e 
em casos mais avançados é observada uma atrofia lobar ou he-
misférica progressiva. No entanto, a melhor técnica de imagem 
é a Ressonância Magnética (RM) contrastada, que também po-
de-se apresentar normal na fase inicial. Precocemente tem-se 
verificado a presença de edema cortical com hipersinal em T2/
FLAIR, sendo o lobo temporal raramente acometido. Ao longo 
da evolução observa-se atrofia cortical progressiva e focal.
Conclusões: O conhecimento dos achados de imagem é fun-
damental para o prognóstico e evolução dos pacientes, retar-
dando a progressão natural da doença e proporcionando um 
diagnóstico precoce para um tratamento adequado, melho-
rando assim a qualidade de vida da criança.

PA.13.010
AChAdoS em reSSonânCiA mAgnéTiCA de 
Crânio de neonAToS Com miCroCefALiA e 
hiSTóriA mATernA de doenÇA eXAnTemáTi-
CA no Primeiro TrimeSTre de geSTAÇÃo
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: ALMEIDA-FREITAS,D.B; ROCHA, G.; BRAGA, H.
instituição: Hospital Aliança, Salvador, Bahia
Autor responsável: Dra. Daniela Batista de Almeida Freitas
e-mail: daniela.ba@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Descre-
ver os achados em exame de Ressonância Magnética de neona-
tos com microcefalia e história materna de doença exantemática 
no primeiro trimestre de gestação, durante surto de Zica vírus.
material e métodos: Foram revisados os exames de Res-
sonância Magnética de crânio, realizados entre novembro e 
dezembro de 2015, de seis neonatos com diagnóstico clínico 
de microcefalia e história materna suspeita para Zica vírus no 
primeiro trimestre de gestação.
resultados e discussão: Todos os neonatos apresentavam, 
além da microcefalia, padrão giral simplificado, hidrocefa-
lia, disgenesia do corpo caloso e calcificações em substância 
branca cerebral. Heterotopia cortical e polimicrogiria foram 
observados em um caso.
Conclusões: A possível infecção congênita por Zica vírus 
apresenta conjunto de achados similares nos indivíduos es-
tudados. É importante que o radiologista esteja preparado e 
possa reconhece-los.

15 – TéCniCAS rAdioLógiCAS

PA.15.004
um eSTudo de CASo ComPArATiVo enTre A rA-
dioTerAPiA de inTenSidAde moduLAdA(imrT) 
e rAdioTerAPiA TridimenSionAL ConformA-
dA (3dCrT) no CânCer de PróSTATA
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: SOARES, J.R.N; IBIAPINA, F.G.S.B; PIRES, 
L.C.S; MENDES, M.E.L; SOUSA, J.C.O; FRAZÃO, D.W.P; 
BATISTA, E.V; BARROS, I.C.
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instituição: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CI-
ÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
Autor responsável: Sr. José Roberto Nunes Soares
e-mail: roberttonunes@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
câncer de próstata é o mais comum, e qualquer alteração 
nas mudanças de planejamento no tratamento pode causar 
grandes impactos na rotina hospitalar.O planejamento do 
tratamento do câncer de próstata enfrenta desafios devido, 
principalmente, a sua localização.Este trabalho objetiva-se 
em comparar duas técnicas de planejamento de tratamento de 
próstata, a técnica de radioterapia tridimensional conforma-
da(3DCRT), com a técnica de intensidade modulada(IMRT), 
a qual requer mais detalhamento e tempo
material e métodos: Foram analisados os índices de vol-
umes de doses e a função da dose total prescrita pelo médico 
radio-oncologista em um paciente com câncer de prostata.
resultados e discussão: A técnica 3DCRT apresentou 
regiões quentes fora da área determinada, fora do PTV70 
(volume de tratamento plano). O IMRT apresentou cobertura 
homogênea do PTV70 e baixa configuração de dose espalha-
da para fora deste.
Conclusões: Para determinar a melhor técnica a ser utiliza-
da nos tratamentos de câncer de próstata, avaliou-se, além 
do custo-benefício, o fluxo e o volume de casos no Serviço 
de Radioterapia,pois a técnica de otimização IMRT demanda 
um tempo muito maior para planejamento, além do tempo de 
tratamento em cada sessão e rigoroso controle de qualidade.

PA.15.005
TomogrAfiA ComPuTAdorizAdA: uSo em in-
TernAÇÕeS deCorrenTeS de ACidenTe VAS-
CuLAr CerebrAL
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: SILVA, M. C.;SOUSA,J.C.O;IBIAPINA, F.
G.S.B.;MENDES,M.E.L;SILVA,J.K.R.;BARROS,I.C.
instituição: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CI-
ÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
Autor responsável: Sra. Joyce Caroline
e-mail: joycecarolinedeoliveira@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
estudo objetiva avaliar a utilização da Tomografia Computa-
dorizada(TC) em internações por Acidente Vascular Cere-
bral(AVC) por beneficiários de operadora de plano de saúde
material e métodos: Trata-se de um estudo descritivo,ex-
ploratório,retrospectivo, quantitativo com dados obtidos do 
sistema de informação da Operadora de plano de saúde, de 
janeiro/2010 a dezembro/2013.Foram filtrados pacientes in-
ternados por doenças cardiovasculares acima de 35 anos,com 
amostra inicial de 213 que delimitou-se a 21 pacientes com 
diagnóstico de AVC hemorrágico (AVCh) e isquêmico 
(AVCi).A coleta de dados realizou-se por formulário preenchi-
do por relatórios de internações,buscando dados sobre perfil 
sócio demográfica,internação hospitalar e estudo radiológico.
resultados e discussão: Dos 21 pacientes houve prevalência 
em homens(81%),entre 51 a 60 anos(47,6%).No tempo de in-
ternação,predominou-se internação de 1 a 5 dias(42,9%), emb-
ora haja internações de 10 dias(38,1%),a maioria dos pacientes 
necessitaram de internação em Unidade de Terapia Intensiva(U-
TI).Já no estudo radiológico, predominou-se a realização do ex-
ame de TC na admissão (inicial),para avaliar o prognóstico da 
doença,33,3% tinham AVCh e 66,7% AVCi.Dos pacientes que ti-
veram alta,66,7% realizaram TC de controle (tardia), destes 19% 
foram a óbito.Mesmo com sua importância em avaliar AVCs,
Conclusões: TC não foi adotada em sua totalidade pelos 
profissionais,prejudicando a conduta clínica,na distinção en-

tre subgrupos da doença e diferentes prognósticos,o que di-
minuiria os riscos para uma mortalidade precoce.

PA.15.006
reduÇÃo de doSe de rAdiAÇÃo em eXAmeS 
de TomogrAfiA ComPuTAdorizAdA PArA 
TriPLo deSCArTe
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SILVA, C.F.G; BERTOLAZZI, P.; COELHO, T. L.; 
FREITAS, F.O.; CERRI. G.G.
instituição: Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sí-
rio-Libanês
Autor responsável: Biom. Pâmela Bertolazzi
e-mail: pamela.bertolazzi@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Os exa-
mes de Triplo Descarte são, na atualidade, uma opção diagnósti-
ca na Tomografia Computadorizada com importância relevante, 
pois podem descartar doenças graves como o tromboembolismo 
pulmonar, a dissecção da aorta e a doença coronária. Neste con-
texto, apesar de não ser a rotina clínica, a avaliação da aorta abdo-
minal também se faz necessária. Esta abordagem correspondeu 
em 2015 a aproximadamente três por cento dos exames do se-
tor de Tomografia Computadorizada do Hospital XXX.Visando 
maior proteção do paciente, o uso de ferramentas digitais possibi-
litou reduzir os níveis de dose de radiação. O objetivo do estudo 
foi comparar a dose de radiação entre o protocolo convencional e 
o novo protocolo utilizando novos processos de redução de dose.
material e métodos: Foram comparados as doses de ra-
diação e a qualidade da imagem do protocolo convencional 
(PC) e os novos protocolos utilizando reconstrução interativa 
(PRI) em uma amostra de pacientes encaminhados para o se-
tor de Tomografia Computadorizada da Instituição em 2015.
resultados e discussão: Houve redução da dose, não houve 
diferença significante de ruído e de qualidade da imagem en-
tre os grupos PC e PRI.
Conclusões: O PRI propicia uma considerável redução de 
dose, mantendo uma excelente qualidade e baixo ruído de 
imagem nos estudos com extensão para a aorta abdominal.

PA.15.007
TromboemboLiSmo PuLmonAr: reViSÃo de 
ProToCoLo
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: FONSECA, P.H.P.;PRANDO, D.; CHIRISPIM, 
D.; SREBRO, R.L., SALGADO, A.A.B.O.; SOUZA, E.Z.; 
ORLANDI, J.L.M.; GAVINO, J.F.
instituição: REDE D`OR SÃO LUIZ - JABAQUARA
Autor responsável: Dr. Pedro Henrique Fonseca
e-mail: phpfonseca@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Nos-
so trabalho se propõe a fazer uma revisão da literatura sobre 
as técnicas e protocolos para a realização da angiotomografia 
computadorizada de tórax para tromboembolismo pulmonar, 
assim estabelecendo um protocolo acessível e de fácil enten-
dimento para técnicos em radiologia e médicos radiologista
material e métodos: tromboembolismo pulmonar (TEP) é o 
bloqueio da artéria pulmonar ou de um dos seus ramos, ge-
ralmente ocorrendo quando um trombo venoso profundo se 
desloca de seu local de formação e emboliza, o fornecimento 
sanguíneo arterial de um dos pulmões.
resultados e discussão: Posicionamento e preparação do 
doente: O procedimento deve ser antecedido de uma ana-
menese cuidadosa do paciente.     O contraste iodado é ad-
ministrado por via endovenosa com um débito de 4 ml/s, 
perfazendo um volume total de 80 a 100 ml de contraste. 
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Os cortes tomográficos devem abranger todo o tórax, recons-
truídos em janela de parênquima e de mediastino.A respiração 
do paciente deve ser controlada durante a aquisição de imagens.
Conclusões: O diagnóstico de tromboembolismo pulmonar 
(TEP) constitui um desafio na atividade clínica diária. A in-
trodução da TC multislice modificou e a avaliação das arté-
rias pulmonares e estruturas extra-vasculares, permitindo a 
detecção direta de TEP.

PA.15.008
funÇÃo renAL de PACienTeS onCoLógiCoS 
Com diAbeTeS TiPo 1 e 2 SubmeTidoS A Tomo-
grAfiA ComPuTAdorizAdA Com inJeÇÃo de 
meio de ConTrASTe iodAdo.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: J.I.F. MELO; R. CHOJNIAK, A.V. BITENCOURT; 
D.H.C. SILVA, J.C. J. OLIVEIRA; D.H. SILVA; H. C. S. 
SILVA; M.A CAMPORINI; A. ZOCCHIO; R. O. BARGUE-
NA; D. A. LISBOA
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo
Autor responsável: Biom. João Italo Fortalesa de Melo
e-mail: italo_me@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar a função renal de pacientes do ambulatório de um centro 
oncológico, que foram submetidos a injeção de Meio de Con-
traste Iodado(MCI) não iônico de baixa osmolaridade levando 
em conta a suspenção de hipoglicemiantes biguanídeos(HB).
material e métodos: Estudo prospectivo, unicêntrico, da dosa-
gem sérica de Creatinina(SCr) e a Taxa de Filtração Glomerular(-
TFG) foi estiamada pelas fórmulas de MDRD e Crockoft-Gault, 
antes e após 72 horas da injeção do MCI. Injetou-se  de 1 a 1,5 
ml/Kg de MCI, foram suspensos os HB por 48 horas pós exame. 
Foram avaliados 34 pacientes de Janeiro a Outubro de 2013.
resultados e discussão: Dos 34 pacientes foram dosados 68 
dosagens de SCr e 136 estimativas de TFG. 10(29,4%) pa-
cientes com Diabetes tipo 1 e 24(82,3%) com Diabetes tipo 
2.  O nível de confiança utilizado nas análises foi de 95%. 
Não houve diferença significativamente estatística entre pré e 
pós MCI, pela dosagem SCr com p 0,549 e as estimativas em 
MDRD p 0,373 e Crockoft-Gault p 0,324.
Conclusões: A injeção de MCI em pacientes oncológicos 
com diabetes 1 e 2 que foram submetidos a TC é segura, des-
de que sejam mantidas as suspenções dos HB, por 48h pós 
exame e utilizadas as doses de MCI desde estudo.

PA.15.009
inCidenCiA de nefroTAPiA induzidA Por 
ConTrASTe em PACienTeS onCoLógiCoS 
Com rim SubmeTidoS À TomogrAfiA ComPu-
TAdorizAdA, AnTeS e APóS inJeÇÃo de meio 
de ConTrASTe iodAdo
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: J.I.F. MELO; R. CHOJNIAK, A.V. BITENCOURT; 
D.H.C. SILVA, J.C. J. OLIVEIRA; D.H. SILVA; H. C. S. 
SILVA; M.A CAMPORINI; A. ZOCCHIO; R. O. BARGUE-
NA; D. A. LISBOA
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo
Autor responsável: Biom. João Italo Fortalesa de Melo
e-mail: italo_me@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Avaliar 
a função renal em pacientes oncológicos submetidos à TC am-
bulatorial, pré e pós injeção endovenosa de meio de contraste 
iodado(MCI) não iônico de baixa osmolaridade, comparando 
aqueles com rim único e pacientes que possuíam os dois rins.
material e métodos: Estudo prospectivo, unicêntrico em que 

um grupo de 239 pacientes oncológicos do ambulatório sub-
metidos à TC com uso de MCI. Realizadas avaliações no pré-
contraste quanto no pós-contraste das dosagens séricas de crea-
tinina. A taxa de filtração glomerular (TFG) foi estimada pelas 
fórmulas MRDR e Cockroft-Gault que usam a creatinina sérica.
resultados e discussão: A idade dos pacientes variou de 14 a 
82 anos (média = 53,4+/-14,8 anos), sendo 57,7% do sexo femi-
nino. Dos 239 pacientes estudados, 21 (8,8%) apresentavam rim 
único. Não houve diferença estatisticamente significativa dos 
resultados dos exames laboratoriais obtidos antes e após a ad-
ministração do contraste para pacientes com rim único, quando 
comparados com aqueles que tinham os dois rins: creatinina Sé-
rica (p=0,809), TFG estimada pela fórmula MDRD (p=0,871), 
TFG estimada pela fórmula Cockroft-Gault (p=0,880).
Conclusões: As avaliações demonstram que o MCI não iônico de 
baixa osmolaridade não oferece risco ao paciente oncológico com 
rim único em comparação aos com dois rins, mesmo naqueles 
com fatores de risco para o desenvolvimento de nefropatia.

PA.15.010
AVALiAÇÃo de doSe efeTiVA uTiLizAdA no 
ProToCoLo de gASTroSCoPiA VirTuAL em 
TomogrAfiA ComPuTAdorizAdA.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: J.I.F. MELO; R. CHOJNIAK, A.V. BITEN-
COURT; D.H.C. SILVA, J.C. J. OLIVEIRA; D.H. SILVA; H. 
C. S. SILVA; M.A CAMPORINI; A. ZOCCHIO; R. O. BAR-
GUENA; D. A. LISBOA;M.F.A. ALMEIDA; L.VERZA; T. 
PARAÍZO; C. BOAVENTURA;
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo
Autor responsável: Biom. João Italo Fortalesa de Melo
e-mail: italo_me@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Avaliar 
o padrão de dose efetiva utilizado na aquisição do exame de 
gastroscopia virtual realizado por tomografia computadorizada.
material e métodos: Estudo prospectivo, unicêntrico, real-
izado através da revisão de prontuários e laudos de exames de 
imagem. Avaliados 15 exames de tomografia computadoriza-
da utilizando o protocolo de gastroscopia virtual,no periodo 
de julho a dezembro de 2015.
resultados e discussão: Dos 13 exames avaliados,a idade 
média dos pacientes foi de 56 anos, variando de 42 a 75 anos. 
Pacientes em investigação de neoplasia de estomago, subme-
tidos ao protocolo de gastroscopia virtual para investigação 
de lesão. Dose efetiva média em mili Silverts(mSV) foi de 
38,3 variando de 27,3(5,8%) a 64,1(13,5%).
Conclusões: O exame de tomografia computadorizada quan-
do realizado com protocolo gástrico e associado ao estudo de 
gastroscopia virtual exibe acurácia semelhante ao ultrassom 
endoscópico no estadiamento T e N do câncer gástrico. Por 
se tratar de método não invasivo, de ampla disponibilidade, 
menor custo e já utilizado na rotina de estadiamento oncológi-
co, a tomografia computadorizada pode ser utilizada também 
para diferenciação de lesões T1/T2 das T3 e T4, N0 das N+, 
poupando o paciente da realização do ultrassom endoscópico e 
sem acréscimo significativo na dose de exposição radiológica.

PA.15.011
PAdronizAÇÃo dA TéCniCA rAdiográfiCA 
em eXAmeS de rAioS-X do TórAX no LeiTo 
hoSPiTALAr
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: DUARTE, C. M.; MEDEIROS, R.F.
instituição: FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE 
NOVO HAMBURGO
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Autor responsável: TNR. CRISTIANE MULLER DUARTE
e-mail: cristiane.raiox@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
ideia principal da pesquisa era avaliarmos todos parâmetros 
técnicos utilizados na realização dos exames de raios-x (RX) 
de tórax no leito hospitalar e posteriormente aplicarmos no-
vas técnicas utilizando padrão de posicionamento do pacien-
te, alta quilovoltagem, diminuição do tempo de exposição do 
paciente às radiações ionizantes e melhorar a qualidade de 
imagens radiográficas apresentadas à equipe médica.
material e métodos: Foram realizados 295 exames de 
raios-x de tórax em leito hospitalar dos pacientes interna-
dos em Unidades de Terapia Intensiva e Sala de Emergên-
cia em um hospital público, sendo que o trabalho foi divi-
dido em três etapas.
resultados e discussão: Ao final da terceira etapa, os dados fo-
ram analisados e realizados cálculos de dose de entrada na pele 
do paciente, sendo verificada a diminuição da dose em 300%, 
nos mostrando que as novas técnicas de padronização dos exa-
mes de raios-x de tórax em leito hospitalar nos trouxeram uma 
melhora na qualidade da imagem radiográfica e significativa re-
dução da dose de exposição às radiações ionizantes no paciente.
Conclusões: Analisando os dados obtidos, verificamos que 
a padronização da técnica radiográfica de Rx de Tórax em 
leito focada na realização de incidência com altos valores de 
tensão, está associada a melhoria significativa dos preceitos 
de qualidade de imagem e redução DEP.

16 – TórAX

PA.16.004
rAdiogrAfiA de TórAX em CArdioPATiAS 
CongêniTAS: quAndo SuSPeiTAr?
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: VASCONCELOS, S. C.; ARAÚJO, E. M.; CRUZ, 
D. M. T.; CASTRO, R. N. C.
instituição: Hospital Universitário - UFMA, São Luís, Ma-
ranhão, Brasil
Autor responsável: Dra. Sarah de Castro e Vasconcelos
e-mail: sarahcvas@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Si-
nais clássicos de determinadas cardiopatias congênitas po-
dem sugerir o diagnóstico, a ser confirmado por outro méto-
do. O objetivo deste trabalho é ressaltar achados clássicos de 
cardiopatias congênitas na radiografia de tórax.
material e métodos: Foram coletados casos de cardiopatias 
congênitas em radiografias torácicas em um hospital terciário 
federal com serviço em cardiopediatria.
resultados e discussão: O sinal clássico da tetralogia de 
Fallot na radiografia de tórax é o “coração em bota”, que cor-
responde à elevação do ápice cardíaco e silhueta da artéria 
pulmonar rasa ou côncava. Na transposição de grandes vasos, 
o ápice cardíaco inclina-se para baixo e o mediastino aparece 
estreitado sugerindo a aparência de um “ovo em uma corda”. 
Na anomalia de Ebstein, o aumento acentuado do átrio direito 
dá ao coração o formato de uma “caixa”. Na drenagem veno-
sa anômala total tipo I, o retorno venoso ocorre na veia cava 
esquerda persistente e isso gera uma imagem de “boneco de 
neve”. A drenagem venosa anômala parcial apresenta o sinal 
da “cimitarra”, ocasionado por uma veia pulmonar anômala, 
que drena um ou mais lobos do pulmão direito.
Conclusões: O radiologista deve estar familiarizado com 
achados clássicos das imagens cardiovasculares para sugerir 
prosseguimento na investigação, caso necessário.

PA.16.012
PneumoniAS inTerSTiCiAiS idioPáTiCAS: re-
ViSÃo dA noVA CLASSifiCAÇÃo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: OLIVEIRA, D.S.  ;  CASTRO, R.C.N.  ;  SOU-
MAILLI, K.O.  ; PAIVA, A.F.L.  ; ROSEMBERG, S.  ;  NO-
GUEIRA-FILHO, J.M.  ;  FERREIRA, A.F.P.  ;  LIMA, C.A.  
;  ARAUJO FILHO, J.A.B.   ;  NOMURA, C.H.
instituição: InCor - HC-FMUSP
Autor responsável: Dr. Daniel Simões de Oliveira
e-mail: danieloliveira8@live.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
última atualização da American Thoracic Society /European 
Respiratory Society realizada em 2013 para as Pneumonias 
Intersticiais Idiopáticas (PII) propõe algumas mudanças im-
portantes em relação à original de 2002. As principais doen-
ças foram mantidas (Fibrose Pulmonar Idiopática, Pneumonia 
Intersticial Não-Específica, Bronquiolite Respiratória Asso-
ciada a Doença Instersticial, Pneumonia Intersticial Desca-
mativa, Pneumonia em Organização Criptogênica, Pneumo-
nia Instersticial Aguda e Pneumonia Intersticial Linfocítica), 
com o acréscimo de uma nova entidade (Fibroelastose Pleu-
roparenquimatosa Idiopática), sendo todas elas agrupadas em 
quatro categorias (“PII fibrosantes crônicas”, “PII relaciona-
das ao tabagismo”, PII agudas ou subagudas” e  “PII Raras”), 
visando um melhor entendimento multidisciplinar com os 
achados radiológicos, clínicos e patológicos.
material e métodos: Ensaio pictórico contendo o resumo 
das principais características das PII através de tabelas e ima-
gens com casos selecionados do nosso serviço.
resultados e discussão: A interpretação diagnóstica das PII 
é geralmente desafiadora devido a similaridade dos achados 
morfológicos, envolvendo ainda outras doenças de etiologias 
distintas. A Tomografia Computadorizada de Alta Resolução 
(TCAR) tem um papel fundamental no diagnóstico e segui-
mento dessas patologias.
Conclusões: Foi proposto nesse trabalho uma didática apre-
sentação dessa importante entidade da radiologia torácica, 
exemplificando através de casos do nosso serviço, as princi-
pais características que todo radiologista deve saber quando 
se depara com esse padrão patológico.

PA.16.014
Lung PerfuSion bLood VoLume nA AVALiA-
ÇÃo de ALTerAÇÕeS PerfuSionAiS de Angio-
TomogrAfiAS em duPLA energiA: enSAio 
PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: JEREZ, E.D.S.S.; CANTONI, S.T.; BERTOLAZ-
ZI, P.; LUCIO, P.C.; OLIVEIRA, F.F.; CERRI, G.G.
instituição: Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sí-
rio Libanês
Autor responsável: Biom. Pâmela Bertolazzi
e-mail: pamela.bertolazzi@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
evolução da tomografia helicoidal e a associação de múlti-
plos detectores com a tecnologia de dupla energia (DE) fez da 
tomografia computadorizada (TC) o padrão-ouro no diagnós-
tico de alterações que provocam defeitos perfusionais no pa-
rênquima pulmonar, com o desenvolvimento de ferramentas 
analíticas auxiliares ao método como o lung-perfusion blood 
volume (Lung-PBV). O objetivo do presente estudo é apontar 
a contribuição do processamento lung-PBV na avaliação de 
alterações perfusionais de angiotomografias computadoriza-
das de pulmão em dupla energia (TCDE).
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material e métodos: Ensaio iconográfico e retrospectivo uti-
lizando seleção de (n = 13) sujeitos que realizaram TCDE, 
sendo (n = 12) positivos para tromboembolismo pulmonar 
(TEP) agudo e um caso negativo, para avaliação do proces-
samento das imagens obtidas pela técnica Lung-PBV como 
ferramenta auxiliar para análise de concordância perfusional 
e complementar no diagnóstico de TEP.
resultados e discussão: A maior parte dos sujeitos anali-
sados (n = 4) apresentaram padrão misto de áreas de hipo-
perfusão concordantes e não concordantes com defeitos de 
preenchimento oclusivos e não oclusivos compatíveis com 
TEP agudo.
Conclusões: O Lung-PBV pode ser visto como uma ferra-
menta com potencial auxílio no diagnóstico diferencial de 
TEP oclusivo e não oclusivo pela TCDE.

PA.16.017
PneumoniAS inTerSTiCiAiS idioPáTiCAS: 
AbordAgem PráTiCA e ATuALizAdA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SILVA, T.T.; BRINGEL, R.F.G.; SACHETIN, 
R.M.; LIBANIO, B.B.; OLIVEIRA, V.S.; PAIVA, G.G.
instituição: Hospital Estadual Vila Alpina
Autor responsável: Dra. Taise Teixeira da Silva
e-mail: taiseteixeiras5@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: As 
Pneumonias Intersticiais Idiopáticas (PII´s) compreendem 
um grupo extenso e heterogêneo de doenças sem causas esta-
belecidas que se caracterizam por fibrose, inflamação ou am-
bas, acometendo predominantemente o interstício alveolar. 
Atualmente são subdividas em grupos de entidades baseadas 
em características clínico-radiológico-patológicas. O objeti-
vo deste trabalho é evidenciar e ilustrar de forma prática e 
atualizada os principais grupos e seus padrões radiológicos.
material e métodos: Foram analisados artigos científicos, 
casos de um serviço de saúde e da literatura médica, visando 
descrever características de imagem pela tomografia compu-
tadorizada (TC), capazes de sugerir o diagnóstico diferencial 
entre as entidades envolvidas.
resultados e discussão: A TC é uma ferramenta essencial 
para a diferenciação entre as entidades que são atualmente 
classificadas nos seguintes grupos: PII´s crônicas fibrosan-
tes (fibrose pulmonar idiopática e pneumonia intersticial 
não específica), PII´s relacionadas ao tabagismo (bronquilite 
respiratória associada a doenças intersticiais pulmonares e 
pneumonia intersticial descamativa), PII´s agudas ou suba-
gudas (pneumonia em organização criptogênica e pneumonia 
intersticial aguda) e PII´s raras (pneumonia intersticial lin-
focítica e fibroelastoses pleuroparenquimatosas idiopáticas).
Conclusões: O médico radiologista deve estar sempre ca-
pacitado e atualizado para sugestão do diagnóstico diferen-
cial, visto tamanha importância para conduta e prognóstico 
do paciente.

PA.16.018
AngioTomogrAfiA de ArTériAS PuLmonA-
reS de duPLA energiA Com TéCniCA de Sub-
TrAÇÃo: umA eXPeriênCiA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: BASTOS, B. B.; SHOJI, H.; TELES, G. B. S.; 
SZARF, G.; CHATE, R. C.; FUNARI, M. B. G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dr. Hamilton Shoji
e-mail: hkshoji@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: As 

maiores fabricantes de tomógrafos encontraram soluções va-
riadas para fornecer aparelhos capazes de adquirir exames 
com a técnica de dupla-energia (com potencial de aumentar a 
acurácia do método em algumas situações específicas em que 
a resolução de contraste é crítica, e de diminuir doses de con-
traste e de radiação). Apresentamos aqui nossa experiência 
com a técnica de subtração (SURESubtraction® da Toshiba) 
na angiotomografia de artérias pulmonares com protocolo 
para tromboembolismo (ATCTEP).
material e métodos: Seguindo os protocolos determinados 
pela fabricante, iniciamos a aquisição das ATCTEP de du-
pla-energia em novembro de 2015, com uma fase pré-con-
traste de ultra-baixa dose e uma fase angiográfica. Realiza-
das reconstruções com mapas de contrastação pelo iodo pela 
subtração das duas aquisições. Calculadas as doses efetivas 
estimadas de radiação, bem como o ruído das imagens, tanto 
da fase angiográfica como nas subtrações.
resultados e discussão: O método de aquisição de imagens 
de dupla-energia com duas aquisições consecutivas é praticá-
vel, e traz novas possibilidades nas fronteiras da acurácia da 
angiotomografia de artérias pulmonares
Conclusões: Exemplificamos aqui a praticabilidade da aqui-
sição de ATCTEP com dupla-energia pela técnica de subtra-
ção (SURESubtraction®), numa primeira experiência em uso 
clínico. Resta ainda avaliar se seu uso trará benefícios na pes-
quisa das doenças vasculares pulmonares.

PA.16.019
PAPeL dA TomogrAfiA ComPuTAdorizAdA 
no TrATAmenTo endobrônquiCo dA dPoC
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: CARVALHO, D.; TELES, G.; SHOJI, H.; SZARF, 
G.; CHATE, R.; FUNARI, M.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dr. DANILO OLIVEIRA CARVALHO
e-mail: danilo_carvalho@edu.unifor.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
uso das válvulas endobrônquicas (VEB) surgiu como uma 
alternativa inovadora e promissora para o tratamento de um 
grupo de pacientes com enfisema avançado, através de um 
procedimento seguro e reversível. O objetivo deste ensaio 
pictórico é ilustrar o papel da tomografia computadorizada 
(TC) no tratamento endobrônquico da doença pulmonar obs-
trutiva crônica (DPOC).
material e métodos: A TC foi empregada para: (1) se-
lecionar os pacientes elegíveis para o tratamento endos-
cópico, (2) ajudar no planejamento do procedimento e 
(3) avaliar complicações e controle após a intervenção. 
Os parâmetros utilizados para a seleção foram a quantificação 
e avaliação da heterogeneidade do enfisema e a predição de 
ventilação colateral através da análise da integridade das fis-
suras. Para o planejamento do procedimento, foram realiza-
das reconstruções multiplanares das vias aéreas centrais, com 
mensuração quantitativa dos calibres brônquicos.
resultados e discussão: A intensidade do enfisema, a sua 
heterogeneidade e a integridade das fissuras avaliadas na TC 
são indicadores indispensáveis na seleção dos pacientes ele-
gíveis ao tratamento endobrônquico da DPOC.
Conclusões: As válvulas endobrônquicas são ferramentas 
úteis no manejo de um grupo específico de pacientes com 
DPOC e a TC é o método de escolha na/o invasivo para sele-
ção dos pacientes, bem como para planejamento terapêutico 
e controle após o procedimento.
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PA.16.020
ASPergiLoSe PuLmonAr:formAS de APre-
SenTAÇÃo e diAgnóSTiCoS diferenCiAiS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: FALCI SANTOS, E.; SOARES RIZZUTO, M.; 
RUTHES, M. M.; ROSA RODRIGUES CHAGAS, A.; 
CALDAS OSÓRIO, R.; FONSECA RANGEL REBELLO, 
F. BARROSA GASPAR, M.; MENDES PEIXOTO, A. C.; 
CUNHA ZUPPANI, A.; SILVA DELMONTE, L. F. VALA-
DARES DE PAULA JÚNIOR, C. R.;
instituição: Hospital Santa Marcelina
Autor responsável: Dr. Erick Falci Santos
e-mail: erickfalci@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A to-
mografia computadorizada do tórax , se tornou ferramenta 
fundamental  e indispensável na avaliação de pacientes imu-
nocomprometidos com sintomas pulmonares, sobretudo pela 
diversidade de substratos  clínico, patológico e radiológico 
que se apresentam as infecções pulmonares nesses pacientes, 
bem como a dificuldade diagnóstica pelos rotineiros méto-
dos laboratoriais (sorologia, lavado broncoalveolar e biópsia) 
para detecção desses microrganismos. Por isso, o diagnós-
tico presuntivo por imagem torna-se essencial para adoção 
do tratamento precoce. O objetivo deste ensaio é demonstrar 
as principais características radiológicas das formas de apre-
sentação da aspergilose pulmonar ( Aspergillus fumigatus ), 
principalmente em pacientes imunocomprometidos, e de al-
guns de seus diagnósticos diferenciais .
material e métodos: Apresentação de imagens  de tomo-
grafia computadorizada do tórax, protocolo padrão e de alta 
resolução, com sinais clássicos e estabelecidos na literatura 
destas afecções pulmonares.
resultados e discussão: Imagens demonstrando sinal do 
halo, bola fúngica, sinal do crescente aéreo, opacidades 
cuneiformes,nódulos centrilobulares e padrão em árvore em 
brotamento e nódulos escavados.
Conclusões: Apesar da existência de diversos diagnósticos 
diferenciais da aspergilose pulmonar, a coerente confrontação 
clínico-radiológica permite a elaboração de diagnóstico pre-
suntivo seguro para a implementação precoce do tratamento.

PA.16.022
AVALiAÇÃo doS eXAmeS de AngioTomogrAfiA 
de TórAX PArA PeSquiSA de TeP reALizAdoS 
nA emergênCiA de um hoSPiTAL onCoLógiCo
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: OKAMOTO, T.Y; VIEIRA, D.R.; NOSCHANG, 
J;  OTONI, J.C.; RAMOS, L.A., PETRY, M.S.M; BITEN-
COURT, A.G.V.; BARBOSA, P.N.V.P.; CHOJNIAK, R.
instituição: A.C. CAMARGO CANCER CENTER
Autor responsável: Dra. Thábata Yaedu Okamoto
e-mail: thabatamed@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar as indicações e resultados de exames de angiotomografia 
de tórax para pesquisa de tromboembolismo pulmonar (TEP) 
realizadas na emergência de um hospital oncológico.
material e métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, re-
alizado através da revisão de prontuários e laudos de exa-
mes de imagem. Foram avaliados 343 exames de tomografia 
computadorizada (TC) de tórax solicitados na emergência no 
período de janeiro a abril de 2015.  
resultados e discussão: Dos 343 exames avaliados, 118 
(34,4%) eram angiotomografias com protocolo para TEP, dos 
quais apenas 1 não foi realizado por não apresentar acesso ve-
noso adequado. A idade média dos pacientes foi de 61,9 anos, 

variando de 19 a 91 anos, sendo 69,2% do sexo feminino. 
A grande maioria dos pacientes tinham um tumor primário 
conhecido (98,3%), sendo os mais comuns pulmão (23,9%) 
e mama (15,4%). Dos 117 exames realizados, apenas 11,1% 
confirmaram o diagnóstico de TEP, 35,0% apresentaram ou-
tros achados significativos (17,9% neoplásicos; 7,7% infla-
matórios/infecciosos; 9,4% outros) e  53,8% foram negativos.
Conclusões: A angiotomografia de tórax com protocolo para 
TEP é frequentemente utilizada no setor de emergência de 
um hospital oncológico. No entanto, apenas um pequeno per-
centual dos pacientes teve o diagnóstico confirmado. Escores 
de probabilidade pré-teste podem auxiliar na avaliação, con-
tribuindo para uma melhor indicação desses exames.

17 – uLTrASSonogrAfiA

PA.17.010
PAPeL dA uLTrASSonogrAfiA nA AVALiAÇÃo 
de LeSÕeS óSSeAS AgudAS e CrôniCAS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PEIXOTO L.R.M., CAVALCANTE JR. F.A., LUZ 
D.C., RAHAL JR. A., SOCOLOWSKI   L.R., FRANCISCO 
NETO M.J., FUNARI M.B.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, 
São Paulo
Autor responsável: Dr. Luiz Ricardo Marques Peixoto
e-mail: luizricardoradiologista@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Classi-
camente, a radiografia e a tomografia computadorizada sempre 
atuaram como métodos de escolha na avaliação das lesões ósse 
as. Entretanto, a prática radiológica recente coloca a ultrasso-
nografia também dentro deste grupo, permitindo o diagnóstico 
acurado de muitas das lesões ósseas, tanto em contextos agudos 
como crônicos. O objetivo deste trabalho é demonstrar que a ul-
trassonografia desempenha um  importante papel na avaliação 
destas lesões, podendo ser utilizada rotineiramente como méto-
do adjuvante no diagnóstico e seguimento das afecções ósseas.
material e métodos: Compilação de exames realizados na 
nossa instituição nos quais a ultrassonografia fez a diferença, 
tendo papel fundamental no diagnóstico de variadas lesões 
ósseas, além de extensa revisão da literatura acerca do tema.
resultados e discussão: São pormenorizados e ilustrados os 
achados ultrassonográficos presentes em apresentações clíni-
cas diversas, agudas e crônicas, incluindo fraturas, infecções, 
neoplasias, alterações estruturais ósseas diversas e processos 
inflamatórios de base óssea.
Conclusões: A ultrassonografia é um método de baixo custo, 
rápido, isento de radiação e amplamente disponível, sendo 
capaz de fornecer informações bastante úteis acerca das le-
sões ósseas, servindo também à orientação de procedimentos 
intervencionistas percutâneos. É método especialmente útil 
no sentido de evitar o uso de radiação, sendo preferível em 
crianças, gestantes, e em pacientes  que necessitem de segui-
mento imaginológico freqüente.

PA.17.013
APLiCAÇÃo dA CLASSifiCAÇÃo Ti-rAdS PArA 
oS nóduLoS TireoideAnoS - eXPeriênCiA 
PráTiCA iniCiAL
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: FRANCISCO LDR, NETO MJF, ROJAS LCA, 
BRASIL FAC, BEGOT LRC, NASSER JPF, CARVALHO 
LCP, CAVALCANTI BG
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instituição: TRANSDUSON: Medicina Diagnóstica Avançada
Autor responsável: Dra. Laila Rojas
e-mail: laila_rojas@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Os 
nódulos tireoideanos apresentam alta incidência (até 60%) na 
população em geral, e somente, cerca de 5% deles apresen-
tam-se como malignos. O sistema TI-RADS representa um 
avanço importante na triagem dos nódulos significantes na 
ultrassonografia, por isso objetivamos : implantar o treina-
mento prático para classificação do sistema TI-RADS e com-
parar a classificação do TI-RADS com o resultado anatomo-
patológico das punções. 
material e métodos: Treinamento da equipe médica com base 
nos critérios de malignidade do TI-RADS e a comparação dos 
resultados iniciais da implantação desta classificação em con-
junto com o resultado anatomopatológico das punções.
resultados e discussão: O sistema TI-RADS tem sua inspi-
ração baseada na classificação BI-RADS da mama e permite 
vários avanços em um serviço de Ultrassonografia; melho-
rando a comunicação entre os médicos executores do exame 
e os solicitantes; permitindo a padronização e objetividade na 
indicação da realização das punções aspirativas e possibili-
tando  uniformidade da linguagem ultrassonográfica.
Conclusões: A  literatura registra critérios objetivos para mama(-
BI-RADS), próstata(PI-RADS), Fígado(LI-RADS) e sendo assim 
o TI-RADS, ocupa um espaço importante na direção de uniformi-
dade de critérios e linguagem no estudo dos nódulos tireoideanos.

PA.17.014
deriVAÇÃo PorToSSiSTêmiCA inTrA-hePáTi-
CA TrAnSJuguLAr - o que oS rAdioLogiSTAS 
deVem SAber
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: F. T. JOJIMA, E. NAGAYA, B. S. NUNES, O. C. 
SAITO, G. G. CERRI, M. C. CHAMMAS, S. M. TOCHETTO
instituição: Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Autor responsável: Dra. Erina Megumi Nagaya
e-mail: erinagaya@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Re-
visar a importância da imagem na avaliação pré- e pós- ope-
ratória. Discutir os critérios ultrassonográficos para diagnos-
ticar disfunção do dispositivo e exemplificar as complicações 
precoces e tardias de TIPS.
material e métodos: TIPS é um procedimento intervencio-
nista percutâneo que cria um desvio entre a circulação portal e 
sistêmica, com benefício comprovado no tratamento de com-
plicações da hipertensão portal, como ascite refratária e san-
gramento de varizes recorrentes. No entanto, existem várias 
complicações relacionadas ao procedimento (estenose ou oclu-
são) que podem conduzir à disfunção do dispositivo. Sinais e 
sintomas de mau funcionamento do dispositivo geralmente são 
inespecíficas ou ausentes, portanto, estudos de imagem têm pa-
pel crucial no diagnóstico de complicações pós-TIPS.
resultados e discussão: Descrever as indicações de TIPS. 
Revisar a avaliação por imagem, particularmente através da 
ultrassonografia, antes e após TIPS. Será discutida a avalia-
ção da veia porta e seus ramos principais, a veia esplênica e 
mesentérica, as veias hepáticas, a veia cava inferior, os vasos 
colaterais e ascite. Descrever as adaptações esperadas na he-
modinâmica do sistema porta após a implantação do TIPS. 
Discutir e exemplificar os critérios de imagem para o diag-
nóstico de disfunção dispositivo.
Conclusões: A ultrassonografia é um método não invasivo 
para avaliar não só a permeabilidade do TIPS, mas também 
para diagnosticar complicações.

PA.17.016
ALTerAÇÕeS mAiS frequenTeS em ArTériAS 
ViSCerAiS AbdominAiS: enSAio PiCTóriCo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SARAIVA, T. V.; VENTURA, C. A.; FRANCISCO 
NETO, M.J.; FUNARI, M. B. G.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dr. THIAGO DE VASCONCELOS SA-
RAIVA
e-mail: thiagosaraiva@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
diagnóstico de alterações nas artérias viscerais abdominais 
(VAA) é incomum, mas tornou-se mais comum devido ao au-
mento do número de exames de ultrassom, que desempenha 
um papel importante.
material e métodos: Descrever através de casos de ultras-
som algumas das alterações das VAAs mais significativas.
resultados e discussão: Os aneurismas são mais comuns 
na artéria esplênica, que afeta mais mulheres de meia-ida-
de, maioria isolados e assintomáticos, com risco de ruptura 
quando maior que 2 cm, e da artéria hepática, que pode ter 
origem aterosclerótica, sem predileção por sexo, cerca de 80 
% extra-hepática, e até 1/3 com dor epigástrica, hemobilia 
e icterícia obstrutiva. A dissecção espontânea da artéria me-
sentérica superior afeta mais homens de meia idade e pode 
ocorrer isolada ou associada a dissecção da aorta. O sintoma 
mais comum é dor abdominal vaga. A dissecção espontânea 
da artéria celíaca é uma causa rara de dor abdominal agu-
da, com patogênese e história natural obscuras. Estenose da 
artéria renal é a causa mais comum de hipertensão arterial 
secundária, causadas   por aterosclerose proximal ao óstio em 
pacientes de meia idade ou displasia fibromuscular no terço 
médio ou distal em jovens.
Conclusões: O adequado reconhecimento de importantes al-
terações nas VAA permite o diagnóstico precoce e tratamento 
adequado.

PA.17.018
Síndrome de nuTCrACker - ASPeCToS uL-
TrASSonográfiCoS / keY PoinTS
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: PEIXOTO, M.R.; RIOS, M.R.B.C.; RAHAL, 
JR. A.; VENTURA, C.A.; VIEIRA, F.A.C.; FRANCISCO 
NETO, M.J.; FUNARI M.B.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, 
São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dra. Milena Rocha Peixoto
e-mail: milenapeixoto@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
objetivo desta revisão é descrever os principais achados ul-
trassonográficos da síndrome de Nutcracker, bem como dicas 
para o diagnóstico desta afecção.
material e métodos: Caracteriza-se por ser uma síndrome 
que deriva da compressão exercida sobre a veia renal esquer-
da pela artéria mesentérica superior e pela Aorta. Serão elen-
cados casos clássicos, da nossa instituição, e enumerados os 
principais pontos a serem conhecidos e avaliados pelo exami-
nador durante a realização de um exame.
resultados e discussão: O quadro clínico apresenta-se tipica-
mente por hematúria, porém outros sinais e sintomas podem 
ocorrer, como dor pélvica, varicocele à esquerda e proteinúria 
ortostática. Por ser uma entidade de diagnóstico clínico difícil, 
visto serem tais sintomas relativamente comuns em outras pa-
tologias, faz-se necessário utilizar-se dos exames de imagem 
para confirmação diagnóstica. Nesse contexto, a ultrassono-
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grafia com Doppler, exame muito realizado nas unidades de 
pronto atendimento, uma vez realizada por examinador que 
conheça os achados de imagem desta síndrome, pode concluir 
o diagnóstico. Trata-se de metodologia com baixo custo, aces-
sível e sem exposição à radiação ionizante, conferindo vanta-
gens para o paciente e para as instituições de saúde.
Conclusões: O conhecimento dos “key points” ultrassono-
gráficos encontrados nesta entidade clínica, de apresentação 
pouco frequente, torna possível um diagnóstico assertivo, rá-
pido, e por vezes definidor de conduta.
Ultrassonografia

PA.17.019
LeSÕeS inguino-eSCroTAiS: Como Ser PreCi-
So e direTo Ao uS ?
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: PEIXOTO, M.R.; RIOS, M.R.B.C.;CAVALCAN-
TE, JR. F. A; RAHAL, JR. A.; VENTURA, C.A.; SAVÓIA 
DIAS, P.; FRANCISCO NETO, M.J.; FUNARI, M.B.G. ;
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP 
- Brasil
Autor responsável: Dra. Milena Rocha Peixoto
e-mail: milenapeixoto@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
Promover a diferenciação dos principais diagnósticos dife-
renciais das lesões que acometem a região inguino-escrotal, 
elencando os achados ultrassonográficos típicos, que devem 
ser conhecidos por todo radiologista. A ausência de radiação 
é a principal vantagem da ultrassonografia relativamente à 
tomografia, especialmente com vistas à proteção gonadal. 
Baixo custo, disponibilidade e acurácia são vantagens em re-
lação aos demais métodos.
material e métodos: A acurácia da ultrassonografia permite 
o diagnóstico assertivo de múltiplas entidades que envolvem 
a região, dentre as quais orquites, orquiepididimites, varico-
celes, fístulas perianais, tromboses do plexo pampiniforme, 
hérnias inguinais e inguino-escrotais. A avaliação precisa de 
próteses testiculares, traumas penianos, abcessos escrotais, 
priapismos, bem como diferenciais de outras naturezas que 
possam causar dor escrotal referida, como litíases ureterais 
distais e uretrais. Uma descrição pormenorizada dos princi-
pais achados ultrassonográficos e eventualmente dopplerve-
locimétricos de cada patologia, além de seus aspectos clíni-
cos, será abordada.
resultados e discussão: A ultrassonografia das diferentes 
condições patológicas inguino-escrotais é o exame de esco-
lha inicial, especialmente no âmbito emergencial. O radiolo-
gista emergencista que detém o conhecimento destes achados 
faz a diferença com diagnósticos precisos e rápidos, benefi-
ciando o paciente.
Conclusões: A ultrassonografia é o método de escolha na 
avaliação emergencial da região inguino-escrotal, evitando a 
radiação indesejável, especialmente gonadal, sendo método 
amplamente disponível, rápido e acurado.

PA.17.020
mAPeAmenTo VASCuLAr PArA ConfeCÇÃo de 
fíSTuLA ArTerioVenoSA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: SECUNDO, P.F.C; PETRIBU, N.C.L; SOARES, 
M.C.
instituição: Hospital Barão de Lucena - Recife/PE
Autor responsável: Dr. PAULO FERNANDO CARVALHO 
SECUNDO
e-mail: paulosecundo@gmail.com

descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
confecção de fístula arteriovenosa (FAV) para hemodiálise é 
uma realidade inexorável para os pacientes que sofrem de do-
ença renal crônica em fase terminal. A ultrassonografia pode 
ser bastante útil na avaliação pré-operatória. Este estudo tem 
como objetivo avaliar os territórios vasculares dos membros 
superiores em pacientes com indicação de confecção de FAV.
material e métodos: Foram estudados 73 membros superio-
res de 39 pacientes, e realizada análise morfológica e funcio-
nal das artérias e veias (profundas e superficiais), bem como 
adquirido o diâmetro anteroposterior com equipamento ul-
trassonográfico.
resultados e discussão: Bifurcação da arterial braquial 
(12,8%) e degeneração aterosclerótica (32,9%), algumas 
com comprometimento hemodinâmico estiveram presentes 
no território arterial. Sítio braquiobasílico (48,7%) e braquio-
cefálico (17,9%) foram os mais prevalentes para confecção 
de FAV. Não havia possibilidade de acesso em 15,3% dos 
pacientes. É inegável a contribuição que o ultrassom doppler 
pode dar na avaliação pré-operatória destes pacientes. Vários 
estudos têm mostrado  proporcional redução nos índices de 
falhas e complicações precoces, além do crescimento nas ta-
xas de confecção de fístulas autólogas em vez de protéticas, 
aumentando, assim, a patência das fístulas a longo prazo. 
Conclusões: O eco color doppler é o método primordial na 
avaliação pré-operatória de todos os pacientes que se subme-
terão a fístula arteriovenosa para hemodiálise.

PA.17.021
uLTrASSom inTrAoPerATório: fundAmen-
ToS e fAToreS de SuCeSSo e Como eViTAr AS 
ArmAdiLhAS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: RIOS M.R.B.C; PEIXOTO M.R.; FRANCIS-
CO NETO M.J.; QUEIROZ M.; CARDILLO F.; RAHAL  
J.R.A.; BARBOZA P.; MAURANO A.; BRANDÃO A.T.; 
SILVA P.S.D.; FILHO R.L.; OZAKI M.; VENTURA C.; FU-
NARI M.B.G.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dra. MUNIQUE RAFAELA BORGES 
DA CRUZ RIOS
e-mail: munique.rafaelarios@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objeti-
vos: A Ultrassonografia intraoperatória tem assumido 
papel crescente no planejamento e execução do ato ci-
rúrgico. Desde a década de 60, data dos primeiros regis-
tros de sua utilização para localizar cálculo renal, até os 
dias atuais, com o desenvolvimento de transdutores de 
alta frequência, a ultrassonografia teve seu papel amplia-
do, podendo ser usado em tempo real no intraoperatório. 
Neste ensaio, traremos um breve resumo sobre fundamentos, 
utilizações e indicações, bem como as armadilhas do proce-
dimento e como o radiologista pode evitá-las.
material e métodos: Foram selecionados casos ilustrativos 
das principais aplicações da ultrassonografia intraoperatória 
na nossa Instituição
resultados e discussão: A avaliação ultrassonográfica tem 
ajudado o cirurgião na diminuição do tempo cirúrgico e do 
dano tecidual, proporcionando melhor localização das lesões 
e resultando num melhor atendimento ao paciente. Com o 
refinamento do equipamento, o ultrassom intraoperatório 
tem sido utilizado em diversas cirurgias como hepatobilia-
res, pancreáticas, endócrinas, cardiovasculares e neurológi-
cas, tendo um papel bem estabelecido para localizar lesões 
não palpáveis, documentar patência vascular, guiar biópsias/
remoção de tumores. As armadilhas tradicionais como: mal 
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planejamento prévio, pseudolesões e principais erros táticos 
serão discutidos.
Conclusões: Conhecimento básico da técnica e sua execu-
ção, bem como da interpretação das imagens em tempo real, 
permite que o radiologista forneça informações adicionais ao 
cirurgião durante o procedimento.

PA.17.022
VAnTAgenS dA uLTrASSonogrAfiA nA AVALiA-
ÇÃo Por imAgem APóS CorreÇÃo endoVAS-
CuLAr de AneuriSmA de AorTA AbdominAL
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: DANTAS, G.C; PEIXOTO; L.R.M.; VENTURA, 
C.A.; NETO, M.J.F.; FUNARI, M.B.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dr. GEORGE CALDAS DANTAS
e-mail: george_cdantas@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
EVAR surgiu como uma alternativa no tratamento de aneu-
rismas da aorta abdominal e requer vigilância por imagem ao 
longo da vida. CT angiografia é o padrão ouro atual para a 
vigilância, mas a ultrassonografia emergiu como um método 
alternativo. O objetivo deste ensaio pictórico é destacar as 
vantagens do ultra-som e suas diversas ferramentas na ava-
liação por imagem após EVAR.
material e métodos: Revisão de casos de ultrassonografia na 
avaliação por imagem após EVAR.
resultados e discussão: Ultrassonografia é menos invasiva, 
mais barata, não envolve radiação e nem contraste iodado. No 
modo B é possível avaliar a morfologia do saco do aneurisma 
e da endoprótese. A avaliação por Doppler permite uma aná-
lise detalhada, dinâmica e em tempo real do fluxo sanguineo. 
O agente de contraste de microbolhas permite uma avaliação 
dinâmica e durante um tempo mais prolongado, permitindo 
avaliar fluxo de alta ou baixa velocidadade. O estudo com 
microbolhas possui melhor resolução em relação do CTA e 
angiografia por RM, além de não depender do ângulo de inso-
nação como o Doppler. A fusão de imagens é viável e fornece 
informações adicionais sobre a orientação
Conclusões: A ultrassonografia tem uma boa acurácia na de-
tecção de complicações após EVAR e oferece menos riscos 
para o paciente.

PA.17.023
ePidemiA de miCroCefALiA nA bAhiA e A deS-
CriÇÃo doS AChAdoS de uLTrASSonogrAfiA 
CrAniAnA (TrAnSfonTAneLA) de 20 reCém 
nASCidoS
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: ÂNGELO, F. M.; BALTHAZAR, G; SARNO, M.; 
PIMENTEL, K.; SARMENTO, C.; MALTEZ, J.R.; SOUZA, 
E. A. O.; GUEDES, C. N.; MIRANDA, M. F. O.
instituição: HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS - SE-
SAB (SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA)
Autor responsável: Dr. FABIO MARTINS ANGELO
e-mail: binhomed@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Em 
22/10/2015, o Estado de Pernambuco divulgou Boletim 
Epidemiológico alertando o Ministério da Saúde do Brasil 
(MS) sobre a ocorrência acima dos níveis aceitáveis de mi-
crocefalia em recém-nascidos (RN), comparando com anos 
anteriores. Até o dia 28/11/2015, o MS divulgou 1248 casos 
suspeitos de microcefalia e ainda confirmou a associação da 
infecção por Zika vírus (ZIKAV) com a ocorrência de mi-
crocefalia nos RNs, após isolar o vírus em duas amostras de 

líquido amniótico e em um caso de óbito fetal, onde o vírus 
foi encontrado nos tecidos do natimorto.
material e métodos: Este trabalho tem como objetivo descre-
ver os achados na Ultrassonografia Transfontanela (USTF) de 
20 RNs com suspeita de microcefalia após o nascimento. A mi-
crocefalia foi definida segundo critérios da Organização Mun-
dial da Saúde. As USTF foram realizadas em nossa instituição 
e em clínica particular entre outubro/2015 a janeiro/2016.
resultados e discussão: Dos 20 RNs analisados, 18 (90%) 
apresentaram redução do parênquima encefálico, 17 (85%) 
calcificações encefálica, 17 (85%) ventriculomegalia, 16 
(84,2%) redução de sulcos e giros, e 14 (77,8%) disgenesia 
de corpo caloso.
Conclusões: Neste trabalho, os achados ultrassonográficos 
favorecem a hipótese de etiologia infecciosa e novos estudos 
estão sendo realizados na tentativa de comprovar a associa-
ção destes achados com infecção pelo ZIKAV.

Pd - Painéis digitais

1 - AbdominAL/TrATo digeSTório

Pd.01.003
AVALiAÇÃo uLTrASSonográfiCA dA eSTeATo-
Se PAnCreáTiCA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: NETO, W.A.; ANDRADE, M.H.F.; ANDRADE, 
L.J.O.
instituição: Hospital Calixto Midlej Filho, Itabuna, Bahia, 
Brasil
Autor responsável: Dr. Waldemir Andrade Neto
e-mail: waldemirneto@hotmail.com
introdução e objetivos: Esteatose pancreática (EP) é a subs-
tituição gordurosa do parênquima do pancreas, sendo muitas 
vezes associada à obesidade e ao envelhecimento. O objetivo 
deste estudo foi a avaliação da EP e seu grau por ultrassono-
grafia abdominal.
métodos: Este foi um estudo transversal.O diagnóstico da 
EP foi baseada em achados ultrassonográficos, foram avalia-
dos 576 exames de ultrassonografia. A EP foi diagnosticada 
quando houve um aumento da ecogenicidade do pâncreas em 
comparação com rins e retroperitônio. Como o pâncreas não 
pode ser comparado diretamente com o rim na mesma jane-
la, o examinador compara a diferença entre a ecogenicidade 
hepática e pancreática, para se obter um contraste pancreato
-renal. Subdividiu-se a EP em leve (grau I), moderada (grau 
II), e acentuado (grau III).
discussão: Um total de 576 indivíduos foram incluídos. En-
tre eles, 243 foram diagnosticados com EP de acordo com 
os achados ultrassonográficos abdominal; 217 (37,7%) eram 
do sexo masculino e 359 (62,3%) eram do sexo feminino. 
A idade dos 576 pacientes foi 65,07 ± 8,27 anos de idade. 
Dos indivíduos com EP, 129 (22,4%) pacientes foram classi-
ficados como leve, 75 (13,0%) como moderada, e 40 (6,9%) 
como grave.
Conclusões: Neste estudo, foi demonstrado que a EP é co-
mum, no entanto, pouco tem sido relatado.

Pd.01.004
AChAdoS de imAgem APóS AbLAÇÃo hePá-
TiCA Por rAdiofrequênCiA: o que é imPor-
TAnTe SAber?
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
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Autores: ROMANO, A. B. C.; BUENO-SILVA, M.C.; EZ-
ZEDINE, O. A.; LAHAN, D. M.; PENACHIM, T. J.
instituição: Centro Radiológico Campinas - Hospital Vera 
Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dra. Maria Carolina Bueno da Silva
e-mail: mariacarolina.bueno@yahoo.com.br
introdução e objetivos: A ablação por radiofrequência 
(ARF) guiada por imagem écada vez mais frequentemente 
utilizada como técnica minimamente invasiva no tratamento 
de neoplasias hepáticas primárias e secundárias.Diferente-
mente da hepatectomia, após a ARF não é possível obter um 
exame anatomopatológico comprovando a exérese completa 
da lesão, o que torna essencial o controle por imagem destes 
pacientes. Demonstraremos como é realizada a avaliação da 
resposta terapêutica, a identificação de eventuais complica-
ções, bem como estabeleceremos protocolos específicos de 
seguimento oncológico por imagem dos pacientes submeti-
dos à ARF hepática.
métodos: Serão apresentados achados na avaliação por ima-
gem após a ARF de neoplasias hepáticas, sendo utilizados 
diferentes métodos como ultrassonografia contrastada, tomo-
grafia computadorizada (TC), ressonância magnética (RM) 
e PET-CT.
discussão: De maneira geral, a avaliação da resposta tera-
pêutica através de ARF hepática é complexa, devendo-se le-
var em conta não apenas as dimensões da lesão, mas também 
a extensão da necrose incluindo o parênquima adjacente, pa-
drões de realce, além de parâmetros funcionais como ima-
gens ponderadas em difusão (RM) e o PET-CT. Todos esses 
achados podem variar, dependendo do sucesso terapêutico e 
do tempo decorrido após o procedimento.
Conclusões: Radiologistas devem estar familiarizados com o 
significado clínico dos achados típicos e atípicos dos exames 
de imagem após a AFR hepática.

Pd.01.006
AComeTimenTo gASTroinTeSTinAL nAS do-
enÇAS LinfoProLiferATiVAS eXTrAnodAiS: 
enSAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LIMA, TC, SALGADO, BP; VIANA PC; ARAU-
JO, DP; PLEITTE, CC; CERRI, GG; PANIZZA, P.S.B; 
YAMANARI,T.R; RIBEIRO-DOS-SANTOS;-JUNIOR, V.; 
AMANCIO, CT
instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Autor responsável: Dra. THAIS CARNEIRO LIMA
e-mail: THAIMILLA@HOTMAIL.COM
introdução e objetivos: Doenças linfoproliferativas podem 
acometer qualquer órgão do sistema gastrointestinal e da pel-
ve, destacando-se o envolvimento de órgãos sólidos como 
baço e fígado e o acometimento visceral (estômago, intes-
tino delgado e cólon). O objetivo deste trabalho é descrever 
e ilustrar os principais aspectos de imagem das doenças lin-
foproliferativas em sua apresentação extranodal nos órgãos 
abdominopélvicos.
métodos: Foram revisados os arquivos de imagem de pa-
cientes admitidos entre janeiro de 2012 e dezembro de 2015 
e selecionados aqueles com diagnóstico estabelecido de neo-
plasia hematológica e que apresentavam algum envolvimento 
de órgãos sólidos ou vísceras abdominopélvicas.
discussão: As doenças linfoproliferativas, mais comumente 
os linfomas, podem apresentar acometimento nodal e extra-
nodal em estruturas abdominopélvicas. Diferentes padrões 
imagens são possíveis e reconhecê-los é necessário para su-
gerir o diagnóstico, definir o estadiamento e a resposta tera-
pêutica pós tratamento. Quando ocorre infiltração de órgãos 

sólidos há o mínimo de efeito massa possível com envol-
vimento dos vasos adjacentes, sem invasão vascular. A to-
mografia computadorizada e o PET- TC são os exames de 
escolha pois permitem avaliar tamanho, forma, relação com 
estruturas adjacentes e metabolismo das lesões suspeitas.
Conclusões: Doenças linfoproliferativas podem envolver 
qualquer estrutura abdominopélvica. Reconhecer os achados 
de imagem específicos é indispensável ao radiologista para 
um diagnóstico mais acurado.

Pd.01.008
ALTerAÇÕeS VASCuLAreS do PArênquimA 
hePáTiCo - o que Todo rAdioLogiSTA PreCi-
SA SAber
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SILVA FILHO, F.J.V..; HORVAT, N.S.M.R.; VIA-
NA, P.C.C.; PEREIRA, R.F.B.; SOUZA, A.R.M.; PANIZZA, 
P.S.B.; LEITE, C.C.
instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS (HSL)
Autor responsável: Dr. Francisco José Veras e Silva Filho
e-mail: veras.radio@gmail.com
introdução e objetivos: O parênquima hepático recebe su-
primento sanguíneo de uma complexa rede vascular. Patolo-
gias de natureza diversa: traumática, inflamatória, neoplásica, 
hematológica e compressiva podem alterar a perfusão do fí-
gado, levando a padrões de imagem característicos. O presen-
te estudo objetiva mostrar as características de imagem dos 
principais distúrbios perfusionais hepáticos observados na 
prática clínica que devem ser reconhecidos pelo radiologista.
métodos: Demonstraremos com imagens de Tomografia 
Computadorizada e Ressonância Magnética de casos do ar-
quivo digital do serviço os achados de diferentes distúrbios 
perfusionais hepáticos.
discussão: O espectro dos distúrbios perfusionais do fíga-
do abrange disfunções da veia porta, da artéria hepática, das 
veias hepáticas, da veia cava inferior, shunts / fístulas e tumo-
res vasculares. Caso o diagnóstico específico não seja reali-
zado prontamente, há um importante aumento da morbimor-
talidade. Em algumas situações, os distúrbios perfusionais 
podem mimetizar tumores malignos ou lesões inflamatórias, 
levando a incertezas no diagnóstico.
Conclusões: A familiaridade do radiologista com as caracte-
rísticas de imagem das alterações vasculares do parênquima 
hepático e da sua fisiopatologia é fundamental para aumentar 
a acurácia do diagnóstico e reduzir falsos-positivos de lesões 
tumorais ou inflamatórias.

Pd.01.010
CLASSifiCAÇÃo de bALThAzAr nA PAnCreATi-
Te AgudA Por rm: benefíCioS e LimiTAÇÕeS.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PEDROSA, V.L.V.; HOLANDA, I.C,; ARAÚJO, 
A.L.E.; NORO, F.; BREZINSCK, P.P.; BARROSO, L. M.; 
LEMOS, S.V.A.; CASTRO, F.S.P;
instituição: Hospital Barra D´or, Rio de Janeiro, Rio de Ja-
neiro, Brasil
Autor responsável: Dra. Vivianne de Lima Veríssimo Pe-
drosa
e-mail: vivip_vlp@hotmail.com
introdução e objetivos: Os padrões de imagem da pancrea-
tite aguda (PA) estão bem estabelecidos na Tomografia Com-
putadorizada (TC), sendo este o método “padrão ouro” na 
avaliação desta entidade. Vários dos critérios da classificação 
de Balthazar (CB) vistos na TC podem ser também caracte-
rizados na RM. Esse trabalho tem como objetivo discutir e 
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ilustrar as diferentes formas de apresentação da PA na RM, 
baseados na CB.
métodos: Foi realizada uma revisão dos últimos cinco anos 
dos pacientes admitidos no Hospital com diagnósticos de 
pancreatite aguda e que realizaram os exames de TC e RM do 
abdome. Os achados de imagem foram relacionados a CB e 
analisados comparativamente.
discussão: Embora a Tomografia seja o método de escolha e o 
mais disponível, o uso da RM vem sendo cada vez mais utiliza-
do no estadiamento da gravidade da PA. Alguns achados podem 
ser melhor caracterizados pela RM, como o conteúdo de cole-
ções. Além disso, é um método que não utiliza a radiação ioni-
zante e o uso do meio de contraste é menos deletério ao paciente.
Conclusões: Apesar da TC ter papel decisivo na avaliação 
inicial da pancreatite aguda; a RM tem apresentado avanços 
no diagnóstico, na estratificação da gravidade, na detecção de 
complicações e na orientação do tratamento dessa entidade.

Pd.01.014
ACuráCiA do diAgnóSTiCo de APendiCiTe 
AgudA Por TomogrAfiA ComPuTAdorizAdA
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: DUARTE JUNIOR, G. M.; MELLO JUNIOR, C. 
F.; CAMILO NETO, G.; DUARTE FILHA, A. M. F. S.; DE 
SÁ, A. R. D.; CAMILO, G.M.F.
instituição: FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPE-
RANÇA-FAMENE
Autor responsável: Sr. Gilvan Moreira Duarte Júnior Júnior
e-mail: gilvanmjunior@hotmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Literatu-
ra: Apendicite aguda é a mais comum de abdômen agudo ci-
rúrgico, com pico de incidência em adultos jovens, com igual 
distribuição entre os sexos. Apesar da apresentação caracterís-
tica que permite o diagnóstico clínico em até 70% dos casos, 
cerca de 30% demandarão auxílio de exames de imagem. A 
Tomografia Computadorizada (TC) com contraste venoso tem 
alçado papel de destaque no diagnóstico da apendicite aguda 
nos países desenvolvidos, devido a suas altas taxas de sensibi-
lidade e especificidade. revisar a literatura especializada acer-
ca da importância da TC no diagnóstico de apendicite aguda.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Foi 
realizada revisão de literatura especializada nas bases de da-
dos LILACS e PUBMED, selecionando artigos com publica-
ção não superior a um ano.
discussão: A acurácia da TC no diagnóstico da apendicite 
aguda pode chegar a 90%, com taxa de sensibilidade e espe-
cificidade alcançando 92 e 97%, respectivamente. Isto acaba 
por tornar o exame superior ao estudo ultrassonográfico, uma 
vez que este é operador dependente. O número de apendicec-
tomias negativas diminuiu com o uso da TC de abdome.
Conclusões: Apesar de diagnóstico clínico, a investigação 
radiológica pode ser necessária em 30% dos casos. Nestes 
casos, o uso da TC de Abdomen eleva a sua acurácia e dimi-
nui o número de apendicectomias negativas.

Pd.01.015
LeSÃo eSPLêniCA SóLidA: AnáLiSe SiSTemATi-
zAdA e enSAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LOPES, P.G.M.; OLIVEIRA, R.J.; MAIA, D.R.; 
TORRES, U.; MACEDO, A.; D’IPPOLITO, G.
instituição: Hospital São Luiz - Fleury Medicina Diagnósti-
ca e Hospital São Paulo - Escola Paulista de Medicina
Autor responsável: Dr. Paulo Gustavo Maciel Lopes
e-mail: pgmlopes87@gmail.com

introdução e objetivos: As lesões esplênicas focais (LEF) são 
mais freqüentemente incidentais e com apresentação cística ou 
com componente cístico predominante e de natureza benigna. 
Quando se apresentam com aspecto sólido nos diversos métodos 
de imagem, são um desafio diagnóstico e com uma certa frequên-
cia, de origem maligna. O objetivo desse trabalho foi apresentar 
uma análise racional e sistematizada das LEF com aspecto sólido, 
levando-se em consideração fatores epidemiológicos, relevância 
clínica e aspectos radiológicos, oferecendo um ensaio pictórico.
métodos: Através de revisão bibliográfica e análise retros-
pectiva de casos com diagnóstico de LEF sólida nos exames 
de imagem (ultra-sonografia, tomografia computadorizada 
e ressonância magnética), propomos uma metodologia de 
propedêutica da imagem que permita estreitar as alternativas 
diagnósticas entre as principias causas benignas (hemangio-
ma, hamartoma, pseudotumor inflamatório, tuberculose e sar-
coidose) e malignas (linfoma, angiossarcoma, metástases).
discussão: Os exames de imagem têm papel fundamental na 
detecção e caracterização das LEF sólidas. É importante que 
o radiologista tenha conhecimento de aspectos típicos dessas 
lesões para poder orientar a conduta.
Conclusões: A análise combinada de critérios clínicos, epi-
demiológicos e de imagem permite diferenciar com alguma 
segurança as principais LEF.

Pd.01.020
AnáLiSe de ConCordânCiA enTre doiS rAdio-
LogiSTAS PArA AChAdoS de enTeroTomogrA-
fiA noS PACienTeS Com doenÇA de Crohn
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: RENOSTO, F.L.; SIBIA, C.F; BARROS, J.R; 
FARINELLI, E.; SILVA, R.P.L, BAIMA, J.P; DORNA, 
M.S.,BERTOLDI, G.A.; MARRONE, S.; ANTUNES, P.E.; 
SASSAKI, L.Y.; HOSSNE, R.S.
instituição: Faculdade de Medicina de Botucatu – Dep. Ba-
ses Gerais da Cirurgia e Departamento de Clínica Médica
Autor responsável: Biom. Fernanda Lofiego Renosto
e-mail: fernandalofiegorenosto@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
Comparar os achados tomográficos entre dois radiologistas 
nos exames de Enterotomografia nos pacientes com Doença 
de Crohn (DC).
material e métodos: Estudo randomizado prospectivo. Os 
pacientes fizeram preparo oral com polietilenoglicol diluído 
em água. Os exames foram analisados por dois radiologistas 
com experiência em Enterotomografia. As variáveis analisa-
das foram: estenose, abscesso, sinal do pente, fistula e dila-
tação. Análise estatística: descritiva, teste de coeficiente de 
concordância (Kappa).
resultados e discussão: Foram avaliados 32 pacientes, 
62,50% mulheres, idade média: 37,71 (± 14,0) anos, 65% 
atividade clínica. O porcentual de concordância foi de 91% 
para presença ou ausência de abscesso (Kappa 0,71), 91% 
para presença ou ausência de dilatação (kappa 0,67), 75% 
para presença ou ausência de fístula (kappa 0,18), 63% para 
presença ou ausência de estenose (kappa 0,16) e 31% para 
presença ou ausência de sinal do pente (kappa -0,44).
Conclusões: Os radiologistas apresentaram boa concordância 
em seus laudos nas variáveis abscesso e dilatação. Houve dis-
cordância com relação à presença ou ausência do sinal do pente.

Pd.01.024
AVALiAÇÃo dAS hérniAS gigAnTeS e inCo-
munS dA PArede AbdominAL PeLoS méTodoS 
de imAgem
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Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SOBRAL, L.; NORBERTO, F.; QUEIROZ, F.; 
FREITAS, D.; MELO-LEITE, A.F.; JUST, E.
instituição: IMIP, Recife, Pernambuco, Brasil
Autor responsável: Dra. Larissa Sobral
e-mail: lasobral@hotmail.com
introdução e objetivos: As hérnias de parede abdominal 
(HPA) apresentam diagnóstico clínico, mas podem ser ava-
liadas pelos métodos de imagem. O objetivo desse ensaio é 
demostrar os achados da ultrassonografia, tomografia e resso-
nância na avaliação e programação cirúrgica das HPA.
métodos: Sistematizar o estudo das HPA, revisando a anato-
mia básica e cirúrgica, através de casos selecionados da ins-
tituição. Hérnias gigantes (incisional e inguinal) e incomuns, 
[de Grynfelt (HG) e Spieguel (HS)] serão abordadas pelos 
métodos de imagem, enfatizando suas complicações.
discussão: Considera-se gigante a hérnia incisional com her-
niação pela ferida operatória >15cm, e a hérnia inguinal com 
herniação ultrapassando o ponto médio da face medial da 
coxa. Algumas hérnias são incomuns, como a HG que ocorre 
pela fragilidade na região delimitada pela borda inferior da 
12ª costela, músculos para-espinhais e oblíquo interno. HS 
define-se pelo defeito na área de fusão da aponeurose do oblí-
quo interno e transverso. A ultrassonografia, tomografia e res-
sonância podem ajudar no manejo cirúrgico, principalmente 
analisando as complicações (obstrução intestinal, isquemia 
mesentérica, síndrome compartimental). A realização desses 
exames com decúbito adequado e manobras dinâmicas (val-
salva) são essenciais no diagnóstico correto.
Conclusões: Os métodos de imagem são importantes na ava-
liação das HPA gigantes e incomuns, sendo os seus conheci-
mentos imprescindíveis pelo radiologista.

Pd.01.025
AChAdoS de imAgem no PóS-oPerATóriAS 
de muCoSeCTomiA eSofágiCA em PACienTeS 
Com megAeSôfAgo AVAnÇAdo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: NORBERTO, F.; SOBRAL, L.; REIS, R.; SERPA, 
C.; MELO-LEITE, A.F.; JUST, E.
instituição: IMIP, Recife, Pernambuco, Brasil
Autor responsável: Dra. Larissa Sobral
e-mail: lasobral@hotmail.com
introdução e objetivos: Mucosectomia esofágica (ME) é 
uma opção terapêutica no megaesôfago avançado. Consiste 
na retirada da mucosa e submucosa esofágica por invagina-
ção, conservando a túnica muscular esofágica (TME), através 
da via cervicoabdominal, sem toracotomia e posterior trans-
posição gástrica para reconstrução do trânsito gastrointesti-
nal. O objetivo desse ensaio é revisar o tema e os achados de 
imagens pós-operatórios.
métodos: Sistematizar o estudo pós-operatório de ME, revi-
sando os achados radiográficos, endoscópicos e tomográficos 
de dois casos de megaesôfago, selecionados da instituição. 
M.S., masculino, 22 anos, acalasia idiopática e evolução 
satisfatória. S.E.S, masculino, 69 anos, doença de Chagas e 
evolução com fístula tráqueo-esófago-cutânea, abscesso me-
diastinal, hemoptise, desconforto respiratório e óbito.
discussão: ME previne as lesões mucosas pré-neoplásicas e 
reduz o comprometimento da dinâmica pulmonar, o tempo 
cirúrgico e de internamento, a taxas de morbimortalidade. As 
possíveis complicações são bem avaliadas pela radiografia, 
endoscopia e tomografia, sendo as mais comuns: hemo-hi-
dropneumotórax, alterações na anastomose esofagogástrica 
(estenose, deiscência, fístula), distúrbios de deglutição/regur-
gitação, compressão gástrica ou de algum órgão intramedias-

tinal, coleção líquida entre o estômago e a TME, e inflamação 
do estômago interposto.
Conclusões: ME não é o padrão ouro, mas uma boa opção 
terapêutica no megaesôfago. Os exames de imagem auxiliam 
na avaliação de complicações pós-operatórias.

Pd.01.029
AComeTimenTo PeriToneAL nAS doenÇAS 
neoPLáSiCAS: o que o rAdioLogiSTA PreCiSA 
SAber e reLATAr
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LIMA, T.C.; HORVAT, N.S.M.R; VIANNA, 
PC;OLIVEIRA, IS; ARAUJO DP; LEITTE, C; CERRI, GG; 
YAMANARI, T.R.; RIBEIRO-DOS-SANTOS;-JUNIOR, V.; 
PAIXAO, TSA.
instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Autor responsável: Dra. THAIS CARNEIRO LIMA
e-mail: THAIMILLA@HOTMAIL.COM
introdução e objetivos: O peritônio é frequentemente envol-
vido em diversas neoplásias primárias e secundárias. Nosso 
objetivo é revisar as principais neoplasias peritoneais e dis-
correr sobre a importância do radiologista no estadiamento 
peritoneal pré-cirúrgico.
métodos: Diversas doenças peritoneais neoplásicas serão 
apresentadas através de casos com ultrassonografia, tomo-
grafia computadorizada (TC) e/ou ressonância magnética do 
nosso arquivo digital, alguns com correlação histológica. Se-
rão discutidos os aspectos epidemiológicos, clínicos e radio-
lógicos que podem auxiliar no estreitamento dos diagnósticos 
diferenciais. Serão enfatizados os dados importantes que de-
vem ser relatados pelos radiologistas, inclusive demonstran-
do a aplicação prática do índice peritoneal.
discussão: Neoplasias primárias peritoneais possuem inci-
dência baixa, mas sempre devem ser consideradas no diagnós-
tico diferencial, já que a maioria destes tumores tem diagnós-
tico inicial pela TC. Por sua vez, o acometimento peritoneal 
secundário é mais frequente e a disseminação das células ne-
oplásicas pode ocorrer através da circulação normal do fluído 
peritoneal ou por via hematogênica. A identificação de lesões 
suspeitas através dos exames de imagem, associada a dados 
clínicos e epidemiológicos ajudam a estreitar os diagnosticos 
diferenciais, a definir o estadiamento e planejar o tratamento.
Conclusões: É essencial que o radiologista tenha conheci-
mento do espectro de neoplasias peritoneais e dos dados re-
levantes que devem ser relatados para condução terapêutica 
do paciente.

Pd.01.030
AVALiAÇÃo Pré-oPerATóriA dAS meTáSTASeS 
hePáTiCAS de CArCinomA CoLorreTAL Com 
ênfASe nA rm gd- eob-dTPA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LIMA, TC; BEZERRA, ROF; ARAUJO, DP; 
LEITTE, C; CERRI, GG.
instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Autor responsável: Dra. THAIS CARNEIRO LIMA
e-mail: THAIMILLA@HOTMAIL.COM
introdução e objetivos: Metastasectomia hepática é uma 
técnica utilizada para melhorar a sobrevida de pacientes com 
câncer colorretal metastático. A RM com agentes hepatobi-
liares aumenta a taxa de detecção de lesões ocultas e possibi-
lita uma melhor definição da anatomia cirúrgica. No entanto, 
a avaliação pré-operatória ainda é um desafio e a estratégia 
cirúrgica deve ser particularizada para cada paciente. O obje-
tivo deste estudo é descrever um roteiro para avaliação pré-
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cirúrgica da metastasectomia hepática com foco na RM com 
ácido ácido gadoxético (Gd-EOB-DTPA).
métodos: Pacientes candidatos a cirurgia hepática foram sele-
cionados em nosso arquivo digital. Serão apresentadas avalia-
ções pré/pós-quimioterapia enfatizando a anatomia, a detec-
ção de pequenas lesões, volumetria hepática, achados cruciais 
para o planejamento cirúrgico e os erros mais comuns.
discussão: A análise sistematizada da anatomia é indispen-
sável no planejando da ressecção hepática na doença metas-
tática. O radiologista deve identificar o número de segmen-
tos envolvidos, proximidade entre as lesões, artérias, veias e 
ductos biliares, assim como calcular o percentual do fígado 
remanescente. RM Gd-EOB-DTPA é a primeira escolha para 
detectar metástases hepáticas, especialmente <1,0 cm.
Conclusões: RM Gd-EOB-DTPA é utilizada para melhor ca-
racterizar lesões hepáticas secundárias, assim como excluir a 
presença de doença oculta em pacientes com câncer colorretal.

Pd.01.034
uSo de ConTrASTe hePATo-eSPeCífiCo nA 
AVALiAÇÃo dAS LeSÕeS hePáTiCAS Por reS-
SonânCiA mAgnéTiCA: enSAio PiCTóriCo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: STRIEDER, D.L.; SIECK G.G; SCORTEGAG-
NA, F.A.; LIMA, M.R.; TRAMONTIN, G.F.; SPERB, A.P.
V.F.; HOEFEL FILHO, J.R; HOLZ, G.G.
instituição: Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul
Autor responsável: Dra. DÉBORA LUNKES STRIEDER
e-mail: deboralkstrieder@hotmail.com
introdução e objetivos: Agentes de contraste hepato-espe-
cíficos (CHE) são usados para avaliar lesões hepáticas por 
Ressonância Magnética (RM). Estes são captados por hepa-
tócitos e excretados no sistema biliar. Indicações: distinguir 
lesões que contenham ductos biliares (hiperplasia nodular 
focal (HNF) e hepatocarcinomas (CHC) moderadamente/
bem diferenciados), de lesões não hepatocelulares (CHC in-
diferenciados, adenomas, hemangiomas, cistos e metástases); 
diferenciar CHC de nódulos regenerativos (NR). Demonstra-
remos o uso de CHE na avaliação das lesões hepáticas, revi-
sando os principais aspectos de imagem úteis para o diagnós-
tico diferencial.
métodos: Revisão dos principais achados das lesões hepá-
ticas usando CHE em RM através de exames realizados em 
nosso serviço.
discussão: Lesões que contêm ductos biliares apresentam 
realce após uso de CHE e o diagnóstico diferencial faz-se 
pelo padrão de impregnação: HNF realça na fase hepatobi-
liar e a cicatriz central na fase tardia; CHC bem diferenciado 
(10-20%), apresenta isossinal/hipersinal, sem cicatriz central. 
Lesões não hepatocelulares não realçam ao CHE. Diferencia-
ção de CHC de NR: o primeiro apresenta baixo sinal na fase 
hepatobiliar e o segundo iso/hipersinal.
Conclusões: Dominar os aspectos de imagem do CHE é ex-
tremamente útil para a elucidação diagnóstica de lesões he-
páticas, assim, os radiologistas devem estar familiarizados e 
aptos para esta realidade.

Pd.01.036
LeSÕeS CíSTiCAS hePáTiCAS: diAgnóSTiCoS 
diferenCiAiS.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: QUINTA, M.C.B; BRITO, M.L.C.B.; BELARMI-
NO, T.M.; DIAS, E.N.; MENEZES, M.B.C.C; SANTOS, 
V.A.; AGUIAR, A.C.E.C

instituição: Clínica da Imagem do Tocantins; Instituto To-
cantinense Presidente Antônio Carlos
Autor responsável: Dra. Mayra Carneiro de Brito Quinta
e-mail: mayracbb@hotmail.com
introdução e objetivos: As lesões císticas hepáticas podem 
ser classificadas em congênitas, inflamatórias, mistas ou neo-
plásicas. As lesões benignas de maior prevalência são os cistos 
simples e os hemangiomas. O cistoadenocarcinoma, a neopla-
sia cística primária do fígado, a neoplasia cística metastática, 
o abscesso amebiano e o cisto hidático são lesões císticas que 
devem ser consideradas no diagnóstico diferencial. Este tra-
balho destina-se a ilustrar e caracterizar a apresentação radio-
lógica das lesões císticas hepáticas por diferentes métodos de 
imagem e discutir seus diagnósticos diferenciais.
métodos: Demonstraremos através de tomografia computa-
dorizada, ressonância magnética e ultrassonografia os acha-
dos radiológicos para o diagnóstico das lesões císticas he-
páticas, bem como os aspectos de imagem relacionados aos 
diagnósticos diferenciais.
discussão: Dentre as lesões císticas hepáticas benignas, os 
cistos simples estão presentes entre 2% a 7% da população, 
e os hemangiomas em até 20% dos casos de autópsias. Es-
tas lesões são geralmente assintomáticas e diagnosticadas 
por achados incidentais durante exames de imagens e fazem 
diagnóstico diferencial com lesões neoplásicas primárias e 
metastáticas. Fato que amplia a relevância do radiologista 
nesse contexto.
Conclusões: A investigação radiológica das lesões císticas 
hepáticas é fundamental para o diagnóstico e conseguinte 
conduta médica conforme a classificação da lesão. Em casos 
sintomáticos ou malignos orienta o planejamento cirúrgico.

Pd.01.038
CiSTernA do quiLo - reViSÃo AnATomorA-
dioLógiCA
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: QUINTA, M.C.B; BRITO, M.L.C.B.; COSTA, 
R.S.; COELHO,R.C.; AGUIAR, A.C.E.C.; MARTINS, L.C.;
instituição: Clínica da Imagem do Tocantins; Instituto To-
cantinense Presidente Antônio Carlos
Autor responsável: Dra. Mayra Carneiro de Brito Quinta 
e-mail: mayracbb@hotmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: Esta revisão tem por objetivo descrever a anatomia da 
cisterna do quilo e sua características radiológicas identifica-
das através da Tomografia Computadorizada (TC) e Resso-
nância Nuclear Magnética (RNM).
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): A 
Cisterna do quilo ou Cisterna de Pecquet é uma dilatação no 
ducto torácico anteriormente a L2, que drena a linfa de três 
vasos linfáticos: tronco intestinal, tronco lombar esquerdo 
e tronco lombar direito. Forma o início do sistema linfático 
principal, o ducto torácico e recebe a maior parte da linfa 
do Sistema Digestório e dos membros inferiores. É o maior 
tronco de drenagem de vasos linfáticos do corpo.
discussão: Observa-se dificuldades da identificação e descri-
ção do sistema linfático em exames complementares, sendo a 
cisterna do quilo variável em freqüência, forma, relações to-
pográficas e características biométricas. Presente em aproxi-
madamente 54% dos indivíduos, a cisterna do quilo apresenta 
formatos fusiformes, irregulares, sigmóides, triangulares, ar-
redondadas (ou ovaladas) e quadrangular. Sua identificação 
está mais relacionada a doenças malignas que benignas. Seu 
diâmetro transverso mede entre 5 a 9mm na maioria dos ca-
sos, sendo que os maiores podem ser confundidos com um 
gânglio linfático aumentado.
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Conclusões: A Cisterna do quilo tem relevância clínica limi-
tada, entretanto seu maior diâmetro está correlacionado com 
malignidade, havendo risco relativo de 1.7.

Pd.01.040
PAPeL dA TomogrAfiA ComPuTAdorizAdA 
(TC) no diAgnóSTiCo eTioLógiCo dA obSTru-
ÇÃo do inTeSTino deLgAdo
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: QUINTA, M.C.B; BRITO, M.L.C.B.; MORAIS, 
L.D.S; SOUSA, M.M.; GONZÁLEZ, R.C.; HÉRCULES, 
G.B.; COSTA, R.S; AGUIAR, A.C.E.C.
instituição: Clínica da Imagem do Tocantins; Instituto To-
cantinense Presidente Antônio Carlos
Autor responsável: Dra. Mayra Carneiro de Brito Quinta
e-mail: mayracbb@hotmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Literatu-
ra: Discutir aspectos etiológicos da obstrução aguda do intes-
tino delgado, tendo como base achados identificados pela TC.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Foi 
realizada pesquisa de artigos nas bases de dados MEDLINE, 
LILACS e Cochrane onde foram selecionados os mais rele-
vantes referentes ao tema.
discussão: Através da TC é possível localizar a origem da 
obstrução, podendo esta ser intrínseca, extrínseca ou intralu-
minal. Das causas intrínsecas é possível observar o adenocar-
cinoma intestinal, a doença de Crohn, a tuberculose intestinal, 
a enteropatia secundária à radiação, hemorragia intramural e 
intussuscepção. De mecanismo obstrutivo extrínseco desta-
cam-se os tumores carcinoides, o linfoma intestinal, a carci-
nomatose peritoneal, as adesões, hérnias internas e proces-
sos inflamatórios (através de coleções). Quando a etiologia 
é intraluminal é possível citar os bezoares, corpos estranhos, 
mecônio e cálculos de origem biliar.
Conclusões: A obstrução do intestino delgado é uma condi-
ção relativamente frequente, sendo seu diagnóstico baseado 
no quadro clínico e complementado por exames de imagem. 
Muitos estudos demostram que através da TC de abdome é 
possível discutir aspectos etiológicos e até de prognóstico, no 
que se refere à viabilidade intestinal.

Pd.01.042
LAudo eSTruTurAdo de AdenoCArCinomA 
duCTAL de PânCreAS: deSTAque oS AChAdoS 
CríTiCoS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: VELLONI, F; BERNAL, S; VARELLA, R; GRAN-
JA, M; PINETTI, R; PINTO, G; BLASBALG, R
instituição: DASA
Autor responsável: Dra. Fernanda Velloni
e-mail: fernandavelloni@gmail.com
introdução e objetivos: O adenocarcinoma ductal de pân-
creas (ADP) é uma neoplasia agressiva com alta taxa de mor-
talidade. Sendo a ressecção cirúrgica margem-negativa a úni-
ca técnica potencialmente curativa, a correta determinação da 
extensão da doença em exames de imagem é um dos passos 
mais importantes no manejo do paciente. O objetivo deste 
trabalho é demonstrar como deve ser elaborado um relatório 
estruturado de tomografia computadorizada (TC) ou resso-
nância magnética (RM) em casos de estadiamento de ADP.
métodos: Múltiplos casos de ADP em diferentes estágios 
serão ilustrados. Seus respectivos relatórios serão elaborados 
através da utilização de um modelo padrão criado em consenso 
por duas das maiores associações americanas (Society of Ab-
dominal Radiology and the American Pancreatic Association).

discussão: Acredita-se que o tipo de relatório radiológico 
convencional, mais comumente utilizado e geralmente exten-
so, tenda a não mencionar os principais aspectos críticos rela-
cionados ao estadiamento, ou escondê-los em meio a achados 
incidentais sem importância. Por esta razão, relatórios estru-
turados podem fornecer uma melhor e mais sucinta descrição, 
fazendo com que os cirurgiões pancreáticos consigam extrair 
as principais informações necessárias com maior facilidade.
Conclusões: A adoção de relatórios radiológicos estrutura-
dos e a utilização de terminologias universalmente aceitas 
podem trazer benefícios ao manejo dos pacientes com adeno-
carcinoma ductal de pâncreas.

Pd.01.045
TumoreS mALignoS de CéLuLAS PequenAS 
redondAS e AzuiS: dA CAbeÇA AoS PéS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: FINGERHUT, C.J.P.; BEZERRA, R.O.F.; DE ME-
NEZES, M.R.; GARCIA, M.R.
instituição: ICESP - Instituto do Câncer do Estado de São 
Paulo Dr. Octavio Frias de Oliveira
Autor responsável: Dra. Carla Jeronimo Peres Fingerhut
e-mail: ca_fingerhut@hotmail.com
introdução e objetivos: Tumores malignos de células pe-
quenas redondas e azuis (TMCPRA) compreendem um ex-
tenso grupo de neoplasias neuroectodérmicas primitivas 
que podem acometer diversas partes do organismo. Incluem 
Sarcoma de Ewing, tumor neuroectodérmico periférico, rab-
domiossarcoma, sarcoma sinovial, linfoma não-Hodgkin, 
retinoblastoma, neuroblastoma, hepatoblastoma e Tumor de 
Wilms. Devido a grande diversidade de apresentações, esses 
tumores normalmente não são reconhecidos como entidades 
relacionadas com o mesmo tipo celular.
métodos: Serão apresentados exames de tomografia compu-
tadorizada e ressonância magnética demonstrando os diver-
sos aspectos de imagem dos TMCPRA, de acordo com o sítio 
de acometimento.
discussão: TMCPRA caracterizam-se por células relativa-
mente indiferenciadas, pequenas e redondas, que ocorrem 
predominantemente em crianças. O seu nome deriva da apa-
rência de células altamente primitivas ou embrionárias, com 
grandes áreas de núcleos azul escuro de citoplasma escasso. 
Podem acometer diversas partes do organismo, geralmente 
apresentam caráter agressivo e necessitam de terapia multi-
modal. Os aspectos de imagem são heterogêneos e envolvem 
muitas especialidades radiológicas como músculo-esqueléti-
co, medicina interna e neurorradiologia, limitando a compre-
ensão dessa doença.
Conclusões: Apesar dos sítios de acometimento distintos dos 
TMCPRA e da vasta gama de diagnósticos diferenciais, é impor-
tante que os radiologistas compreendam a origem comum dos 
mesmos, bem como seu comportamento e aspectos de imagem.

Pd.01.049
TuberCuLoSe PAnCreáTiCA: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: CARMONA, A.M.; CORREA, J.M.Y.; RAMOS, 
C.F.; ARRUDA, F.B.; NUNES, N.B.; NUNES; E.B.; NU-
NES JUNIOR, N.B.; NUNES, R.B;
instituição: Hospital Porto Dias, Belem, Pará. Fundação 
Santa Casa de Misericórida do Pará, Belem, Pará
Autor responsável: Amanda Monteiro Carmona
e-mail: amandamcarmona@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Paciente pro-
veniente de Belém, apresentando dor abdominal aguda com 
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diagnóstico prévio de tuberculose pulmonar, quando se ob-
servou acometimento pancreático pelo bacilo baseado na 
evolução clínico radiológica e resposta terapêutica.
história clínica: Paciente do sexo masculino, 32 anos de 
idade, referiu dor de início súbito e progressiva mesogástri-
ca associada a náuseas e anorexia. Sintomático respiratório 
há 1 mês, sendo diagnosticado previamente com tuberculose 
pulmonar. Os exames laboratoriais e tomografia computado-
rizada (TC) admissionais não demonstraram alterações. A TC 
de controle, após 5 dias, evidenciou pâncreas aumentado de 
volume apresentando realce heterogêneo com áreas hipovas-
cularizadas, além de edema e borramento da gordura peri-
pancreática. A ressonância magnética ponderada em T1 com 
saturação de gordura confirmou os achados tomográficos.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Na presença do 
diagnóstico de tuberculose pulmonar, evolução rápida das le-
sões focais pancreáticas e ausência de achados laboratoriais 
característicos de pancreatite, foi aventada a possibilidade de 
doença tuberculosa pancreática e logo instituída terapêutica 
especifica, com resposta favorável ao tratamento confirman-
do a hipótese.
Conclusões: A tuberculose pancreática é um achado raro em 
sua forma isolada, porém deve ser considerada na presença 
do diagnóstico da forma pulmonar e quando sintomas refratá-
rios ao tratamento convencional, visto que os achados radio-
lógicos são inespecíficos.

Pd.01.050
APreSenTAÇÃo ATíPiCA de Tumor neuroen-
dóCrino de PânCreAS em muLher JoVem
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: CASTRO, M. A.; SILVA, M. A. O.; NOLETO, T. 
M. A.; MENDES, A. I. G.; SILVA, G. S.; ELIAS, L. A. R.; 
PARREIRA, P. L.; SANTANA JÚNIOR, P. J.
instituição: Departamento de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás
Autor responsável: Dr. Murilo Antunes de Castro
e-mail: murilo.castro91@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar apresen-
tação atípica de tumor neuroendórino de pâncreas em mulher 
jovem, de difícil diferenciação radiológica com tumor sólido 
pseudopapilar (Tumor de Frantz).
história clínica: Feminino, 37, dor abdominal e abaulamen-
to em hipocôndrio esquerdo. Tomografia computadorizada 
(TC): formação expansiva sólido-cística, circunscrita, no 
corpo/cauda pancreáticos, componente sólido > 2 cm com re-
alce homogêneo, deslocando anteriormente o corpo gástrico. 
Sugerida hipótese de tumor sólido pseudopapilar. Submetida 
a pancreatectomia corpo-caudal e esplenectomia. Anátomo
-patológico e imuno-histoquímica: tumor neuroendócrino 
bem diferenciado.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Tumores neuroen-
dócrinos pancreáticos têm prevalência de 1:100.000 e repre-
sentam 1-2% das neoplasias pancreáticas. A maioria ocorre 
entre a quarta e sexta décadas de vida. Tumores bem dife-
renciados geralmente confinados ao pâncreas, < 2 cm, sem 
invasão vascular ou perineural. O tumor de Frantz representa 
0,1-2,7% dos tumores pancreáticos e acomete principalmen-
te mulheres jovens com localização na cauda pancreática. 
Manifestações clínicas inespecíficas, geralmente evolução 
benigna e prognóstico favorável. TC tem papel importante 
no diagnóstico. A terapia de escolha é ressecção cirúrgica. O 
caso relatado é atípico para tumor neuroendócrino, apresen-
tando achados sugestivos de tumor de Frantz: mulher jovem, 
localização corpo/caudal e grandes dimensões.

Conclusões: Exames de imagem são úteis no diagnóstico e 
estadiamento, porém nem sempre permitem definição etioló-
gica, mesmo quando achados são sugestivos para neoplasia 
pancreática específica.

Pd.01.051
reLATo de CASo de TiroSinemiA do TiPo 1 em 
LACTenTe
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: GERALDINO, A. C. C.; MOTA, E. B.
instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Autor responsável: Dra. Ana Clara da Costa Geraldino
e-mail: accgeraldino@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: O objetivo é re-
latar um caso de tirosinemia do tipo 1 (HT1) em lactente de 
onze meses com apresentação radiológica ao diagnóstico de 
cirrose, nefropatia associada a raquitismo hipofosfatêmico e 
suspeita de hepatocarcinoma.
história clínica: Lactente masculino de 11 meses apresen-
tando distensão abdominal e fontanela posterior alargada e 
pulsátil desde o nascimento. Ao exame, ele apresentava he-
patomegalia. O laboratório apresentava anemia hipocrômica, 
acidose metabólica, hipofosfatemia e aumento da fosfatase 
alcalina e LDH.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Raio- X mostrou ra-
quitismo: alargamento e irregularidades das metáfises distais 
do rádio, ulna, fêmur e tíbia, aspecto franjeado e alargamento 
das físes. Radiografia de tórax evidenciou rosário raquítico. 
A ultra-sonografia mostrou hepatomegalia com aumento da 
ecogenicidade difusa, heterogeneidade do parênquima e com 
múltiplos nódulos hipoecóicos e rins aumentados bilateral-
mente e corticais hiperecogênicas. Devido à alta suspeita de 
HT1, dosagens de alfafetoproteina e de aminoácidos foram 
realizadas, os resultados confirmaram o diagnóstico. A resso-
nância magnética sugeriu um nódulo displásico.
Conclusões: HT1 é a forma mais grave e comum dos defei-
tos genéticos na degradação de tirosina. A doença é caracteri-
zada por doença hepática progressiva e acometimento tubular 
renal associado a raquitismo hipofosfatêmico. O carcinoma 
hepatocelular é frequentemente encontrado na forma crônica 
da doença.

Pd.01.052
eSPeCTro doS AChAdoS de imAgem em PA-
CienTeS Com AComeTimenTo AbdominAL nA 
doenÇA de whiPPLe.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: FERNANDES, D.A.; SANTANA, P.A.; BARROS, 
R.H.O.; MARTINS, D.L.; PENACHIM, T.J.; CABRAL, 
V.L.R.; BARCELOS, I.H.K.; CASERTA, N.M.G
instituição: DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA- FA-
CULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP
Autor responsável: Dr. Daniel Alvarenga Fernandes
e-mail: daniel_alvafer@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Por sua 
raridade e variadas formas de apresentação, a Doença de Whipple 
(DW) é muitas vezes diagnosticada após anos de evolução e mor-
bidade. Achados por imagem em pacientes com acometimento 
abdominal podem auxiliar neste diagnóstico mais precocemente, 
interferindo na evolução da doença, bem como são importantes 
no seguimento. Assim, objetiva-se estudar o espectro dos achados 
por diferentes métodos de imagem em pacientes acompanhados 
com acometimento abdominal por DW.
material e métodos: Foram revistos os exames de imagem de 
cinco pacientes com o diagnóstico confirmado de DW. Os exames 
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avaliados foram: ultrassonografia, exame radiológico contrastado 
(trânsito intestinal), tomografia computadorizada multislice, ên-
tero- ressonância magnética, SPECT/CT e densitometria óssea.
resultados e discussão: Os achados observados nos difer-
entes métodos de imagem foram: graus variáveis de espes-
samento difuso homogêneo de alças delgadas, hepatoesple-
nomegalia, ascite e linfonodos mesenteriais aumentados em 
número e dimensões com baixa atenuação ou alteração de 
sinal, correspondentes a infiltração lipídica intralinfonodal 
ocasionada pela incapacidade dos macrófagos na digestão do 
bacilo. Todas as densitometrias ósseas mostraram-se alteradas.
Conclusões: A DW é potencialmente fatal e achados por 
imagem podem auxiliar na detecção mais precocemente, es-
pecialmente em formas incomuns, oferecendo aos pacientes 
conduta adequada e possibilidade de recuperação. Recidivas 
na doença são frequentes e os pacientes devem ser seguidos.

Pd.01.055
AChAdoS de imAgem nA enTeroTomogrAfiA 
dA doenÇA de Crohn: enSAio PiCTóriCo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: WESTPHALEN, S.S.; GRAZZIOTIN, R.U.; 
WESTPHALEN, M.S.; TRINDADE, R.A.R.; TAVARES, 
E.N.; STANGLER, G.P.; AZAMBUJA, J.; WAINSTEIN, B.; 
PEDROLLO, I.M.; KUPSKE, A.; KRUGER, M.S.; VILA-
VERDE, A.W.; REICHERT, R.; LONGO, M.G.; KLAES, 
A.I.N.M.; ROCKENBACH, M.A.B.C.
instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Ale-
gre, Rio Grande do Sul, Brasil.
Autor responsável: Dr. Régis Augusto Reis Trindade
e-mail: regis.artrin@gmail.com
introdução e objetivos: A doença de Crohn é uma doença 
inflamatória intestinal, de etiologia idiopática, com envolvi-
mento tipicamente saltatório. O objetivo presente estudo é 
uma breve revisão bibliográfica acerca dessa patologia, apre-
sentação radiológica na Enterotomografia da doença aguda, 
características da doença crônica ativa e inativa, bem como 
mencionar algumas de suas complicações.
métodos: Casos clássicos com diagnóstico confirmado de 
doença de Crohn foram selecionados dos arquivos da insti-
tuição do autor, mostrando achados específicos da doença em 
Enterotomografia.
discussão: Os achados radiológicos podem ser demonstrados 
em estudos contrastados de trânsito intestinal, tomografia com-
putadorizada e ressonância magnética. Os resultados consistem 
em sinal do halo de gordura, sinal do pente, impregnação e 
espessamento da parede intestinal, estenoses, fístulas, absces-
sos, entre outros. Frequentemente, há acometimento sistêmico 
incluindo manifestações extra-intestinais, tais como manifesta-
ções cutâneas, artrite, comprometimento hepático e biliar.
Conclusões: A análise das manifestações radiológicas carac-
terísticas da doença de Crohn, com casos ilustrativos, pode 
ser muito útil, proporcionando treinamento para que o ra-
diologista reconheça as características de imagem e tenha a 
capacidade de estadiar e avaliar a atividade da doença, bem 
como de proporcionar um bom diagnóstico diferencial.

Pd.01.057
ConCordânCiA enTre A inTenÇÃo do LAu-
do rAdioLógiCo e SuA inTerPreTAÇÃo em 
reLAÇÃo AoS SinAiS de ATiVidAde infLAmA-
TóriA nA doenÇA infLAmATóriA inTeSTinAL 
PeLA enTerogrAfiA Por TomogrAfiA Com-
PuTAdorizAdA
Tipo de estudo: Trabalho Original

Autores: HORVAT, N.S.M.R.; TAVARES, C. C.;LEÃO-FILHO, 
H.M.; UEDA S.K.N.; CAIADO, A.H.M.; ROCHA, M.S; AN-
DRADE, A.R.; CABRAL, J.C.S.; LEITE, A.Z.A.; SIPAHI, A.
instituição: HC - FMUSP / SP
Autor responsável: Dra. CAMILA TAVARES
e-mail: camilatavarees@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A en-
terografia por tomografia computadorizada (enteroTC), vem 
sendo considerada o exame de escolha para avaliação das 
doenças inflamatórias intestinais (DII), sendo extensamente 
solicitada pelos gastroenterologistas. O objetivo deste estudo 
é avaliar a concordância entre a intenção do relatório radioló-
gico com a interpretação dos gastroenterologistas.
material e métodos: Obtida aprovação pelo Comitê de Ética, foi 
realizada uma compilação dos laudos de 44 pacientes portadores 
de DII (38 com Doença de Crohn e seis com Retocolite ulcerati-
va), com enteroTC entre 2014 e 2015. Duas gastroenterologistas 
com experiência em intestino classificaram a DII como ativa ou 
inativa baseadas apenas na leitura do relatório que foi emitido 
na rotina e os radiologistas que o emitiram também fizeram essa 
classificação. Os dados foram analisados pelo programa SPSS, re-
alizando-se o teste estatístico do qui quadrado e exato de Fisher, 
considerando-se concordante quando p< 0,05  e a força dessa con-
cordância analisada pelo valor do kappa.
resultados e discussão: Houve forte concordância (Kap-
pa=0,771) estatisticamente significativa (p<0.001) entre a inten-
ção do laudo e a interpretação do gastroenterologista. O fato da 
maior parte dos laudos (71%) terem sido feitos de maneira estru-
turada provavelmente tem influência sobre essa concordância.
Conclusões: Neste estudo houve concordância significativa 
entre a intenção do laudo radiológico e a interpretação do 
gastroenterologista.

Pd.01.058
ConCordânCiA inTrAobSerVAdor doS Si-
nAiS de ATiVidAde infLAmATóriA nA doenÇA 
infLAmATóriA inTeSTinAL PeLA enTerogrA-
fiA Por TomogrAfiA ComPuTAdorizAdA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: TAVARES, C. C.; HORVAT, N.S.M.R.; LEÃO-
FILHO, H.M.; UEDA S.K.N.; CAIADO, A.H.M.; ROCHA, 
M.S; ANDRADE, A.R.; CABRAL, J.C.S.; LEITE, A.Z.A.; 
SIPAHI, A.
instituição: HC - FMUSP / SP
Autor responsável: Dra. CAMILA TAVARES
e-mail: camilatavarees@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A en-
terografia por tomografia computadorizada (enteroTC), vem 
sendo considerada o exame de escolha para investigação ou 
seguimento das Doenças Inflamatórias Intestinais (DII). O 
objetivo deste estudo é determinar a variabilidade do mesmo 
observador da avaliação da atividade inflamatória da doença.
material e métodos: Neste estudo retrospectivo, obtida a 
aprovação do Comitê de Ética, foi dispensado o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido e selecionados 44 pacien-
tes portadores de DII, que realizaram enteroTC de 2014 a 
2015. Um radiologista com experiência na enteroTC fez o 
relatório durante a rotina e classificou a doença como ativa ou 
inativa. Após 6 a 12 meses do relatório inicial esse mesmo ra-
diologista avaliou o caso de forma cega para dados clínicos, 
laboratoriais e endoscópicos e classificou novamente a do-
ença. Os dados foram analisados através do programa SPSS, 
realizando-se o teste estatístico do qui quadrado e exato de 
Fisher, considerando-se concordante quando p< 0,05 e a for-
ça dessa concordância analisada pelo valor do kappa.
resultados e discussão: 38 dos pacientes apresentavam do-
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ença de Crohn e 6 retocolite ulcerativa. Houve concordância 
intraobservador estatisticamente significativa (p=0,001), por-
tanto com reprodutibilidade confiável.
Conclusões: No nosso estudo houve concordância intraob-
servador significativa na avaliação de atividade inflamatória 
na DII, mesmo sendo a segunda avaliação cega com relação 
a dados clínicos.

Pd.01.059
mAnifeSTAÇÕeS AbdominAiS dA doenÇA en-
XerTo-VerSuS-hoSPedeiro PóS TrAnSPLAn-
Te de meduLA óSSeA: um enSAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: YAMANARI T.R.; RIBEIRO-DOS-SANTOS-JU-
NIOR V.; HORVAT N.S.M.R.; VIANA P.C.C.; LEITE C.C.; 
CERRI G.G.
instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Autor responsável: Dra. Tássia Regina Yamanari
e-mail: ta.yamanari@gmail.com
introdução e objetivos: O transplante de medula óssea 
(TMO) é umas das principais terapêuticas de doenças hema-
tológicas malignas, e pode ser caracterizado como autólogo, 
alogênico ou singênico. O alogênico é o mais realizado, no 
qual células provem de doadores com compatibilidade an-
tigênica, tendo menores chances de recidivas, porém maior 
risco de rejeição e complicações como doença do enxerto-
versus-hospedeiro (DEVH). Este trabalho revê e ilustra os 
achados de imagem de DEVH abdominal e seus principais 
diagnósticos diferenciais.
métodos: Demonstraremos as manifestações abdominais da 
DEVH através de imagens de TC e RM do arquivo digital da 
instituição, bem como os achados de imagem dos principais 
diagnósticos diferenciais.
discussão: A DEVH pode ser aguda ou crônica, sendo a agu-
da a forma mais comum e a pele, trato gastrointestinal e fígado 
são os principais órgãos acometidos. A DEVH crônica apre-
senta poucas alterações de imagem abdominais. Discutiremos 
os achados de imagem mais comuns na DEVH aguda no abdo-
me. Serão demonstrados também os diagnósticos diferenciais 
mais importantes como infecções, enterocolite neutropênica e 
complicações secundárias a quimioterapia ou radioterapia.
Conclusões: Os radiologistas devem conhecer os principais 
achados de imagem na DEVH abdominal e que há uma so-
breposição desta com outras patologias.

Pd.01.060
10 diAgnóSTiCoS em PânCreAS que Todo rA-
dioLogiSTA deVe SAber
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: YAMANARI T.R.; RIBEIRO-DOS-SANTOS-JU-
NIOR V.; HORVAT N.S.M.R.; VIANA P.C.C.; LEITE C.C.; 
CERRI G.G.
instituição: Hospital Sírio Libanes
Autor responsável: Dra. Tássia Regina Yamanari
e-mail: ta.yamanari@gmail.com
introdução e objetivos: Lesões pancreáticas são frequente-
mente detectadas em exames de imagem, seja em pacientes 
com suspeita clínica prévia de doença pancreática, ou em 
naqueles assintomáticos como um achado incidental. Elas 
podem ser amplamente classificadas em neoplásicas, estas 
sólidas ou císticas, ou não neoplásicas, como pancreatites 
agudas, crônicas, autoimunes e focais. Este estudo revê e 
ilustra os dez principais diagnósticos diferenciais no pâncre-
as, suas manifestaçoes clínicas e principais achados de ima-
gem, bem como dos possíveis erros diagnósticos.

métodos: Demonstraremos os principais diagnósticos di-
ferenciais no pâncreas através de imagens de TC e RM do 
arquivo digital da instituição, bem como os dados clínicos e 
confirmação anatomopatológica quando apropriada.
discussão: Discutiremos casos de neoplasias sólidas, císticas 
e mistas como adenocarcinoma, tumores neuroendócrinos, 
neoplasias intraductais papilares mucinosas, neoplasias císti-
cas serosas e mucinosas e tumor de Frantz. Serão discutidos 
também casos de doenças não neoplásicas como pancreatites 
agudas, crônicas, autoimunes e focais. Serão enfatizados os 
principais pontos para diagnóstico, dicas e possíveis erros.
Conclusões: É fundamental o radiologista ter familiaridade e 
conhecimento dos achados comuns de imagem das principais 
lesões pancreáticas, bem como suas apresentações incomuns, 
para diagnóstico adequado e conduta apropriada.

Pd.01.061
VAriAÇÕeS AnATômiCAS biLioPAnCreáTiCAS: 
AChAdoS rAdioLógiCoS e rePerCuSSÃo CLí-
niCA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: ROMÃO, D.S.; YAMANARI T.R.; HORVAT, 
N.S.M.R.; VIANA, P.C.C.; LEITE, C.C.; CERRI, G.G.;
instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS (SÃO PAULO
-SP)
Autor responsável: Dr. Davi dos Santos Romao
e-mail: daviromao@gmail.com
introdução e objetivos: As variações anatômicas biliopan-
creáticas são frequentes e vêm sendo mais diagnosticadas 
devido ao aumento da realização de exames radiológicos. O 
reconhecimento dessas variações é essencial para que elas 
não sejam confundidas com patologias e no pré-operatório 
de cirurgias biliopancreáticas. O objetivo desse trabalho é re-
visar as principais variações anatômicas biliopancreáticas e o 
seu significado clínico.
métodos: Demonstraremos com imagens de Tomografia 
Computadorizada (TC), Ressonância Magnética (RM), Co-
langiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE) e 
Ultrassonografia (USG), a partir do arquivo digital da insti-
tuição, os casos de variações anatômicas biliopancreáticas e 
suas repercussões clínicas.
discussão: Dentre as variações biliopancreáticas discutire-
mos: cistos de colédoco, coledococeles, anomalia da junção 
dos ductos colédoco e pancreático, variações diversas dos 
ductos pancreáticos e biliares (intra e extra-hepáticos), pân-
creas divisum, pâncreas bífido, pâncreas anular, pâncreas ec-
tópico, ansa pancreática, hipoplasia pancreática, dentre outras.
Conclusões: As variações anatômicas biliopancreáticas são 
comuns e é fundamental que o radiologista esteja atento a 
esses achados de imagem e não os confunda com alterações 
patológicas e que enfatize tais alterações nos relatórios, prin-
cipalmente no pré-cirúgico biliopancreático.

Pd.01.062
VAriAÇÕeS AnATômiCAS de reLeVânCiA 
CLíniCo-CirúrgiCA dAS ViAS biLiAreS TiPo 
de eSTudo: enSAio PiCToriCo PAdronizAr 
Como oS demAiS, CAiXA bAiXA
Autores: PEDROSA, V.L.V.; HOLANDA, I.C.; ARAÚJO, 
A.L.E.; NORO, F.; BREZINSCK, P.P.; BARROSO, L. M.; 
FREITAS, V. C.; PEREIRA, L.D.
instituição: Hospital Barra D´or, Rio de Janeiro, Rio de Ja-
neiro, Brasil
Autor responsável: Dra. Vivianne de Lima Veríssimo Pe-
drosa
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e-mail: vivip_vlp@hotmail.com
introdução e objetivos: As variações anatômicas das vias 
biliares são comumente encontradas nos exames de imagem. 
Algumas variações são de extrema importância na condu-
ção clínico-cirúrgica dos pacientes. Sua identificação pode 
orientar planejamento de cirurgias, minimizar iatrogenias e 
evitar equívocos de diagnósticos radiológicos. Este trabalho 
tem como objetivo demonstrar a maioria dessas alterações e 
eventuais complicações associadas.
métodos: Foram selecionadas variantes anatômicas biliares e 
complicações secundárias a existência dessas variantes nos últi-
mos 5 (cinco) anos do Hospital. Os métodos de imagem utiliza-
dos foram tomografia computadorizada e ressonância magnética.
discussão: A grande diversidade e alta frequência de varia-
ções anatômicas das vias biliares são um desafio para os ra-
diologistas. As mais comuns estão relacionadas com a junção 
dos ductos biliares direito e esquerdo, a inserção anômala de 
ducto biliar segmentar no hepatocolédoco e as diferentes to-
pografias de inserção do ducto cístico. Essas duas últimas po-
dem determinar complicações de importante morbidade nos 
procedimentos cirúrgicos relacionados às vias biliares.
Conclusões: A identificação das variações anatômicas das 
vias biliares pode ser difícil para os radiologistas, porém é de 
suma importância devido a implicação clínico-cirúrgica que 
potencialmente podem determinar. O reconhecimento dessas 
alterações e a descrição no relatório do exame de imagem é 
uma indispensável ferramenta na propedêutica de abordagem 
das vias biliares.

Pd.01.063
AS APreSenTAÇÕeS muLTifACeTAdAS do 
APêndiCe – AmPLA VAriAbiLidAde CLíniCo 
imAginoLógiCA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LUZ D.C., LEAO L.R.S. .,VALLE L.G.M., FAL-
SARELLA P.M., VIEIRA F.A.C., SILVÉRIO P.R.B., SOCO-
LOWSKI L.R., GARCIA R.G.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EISNTEIN
Autor responsável: Dr. DANIEL CALICH LUZ
e-mail: DANIEL.CALICH@GMAIL.COM
introdução e objetivos: A Apendicite aguda é a doença mais co-
mum que afeta o apêndice cecal. Seus achados clínicos e por ima-
gem são bem descritos. Entretanto muitas outras doenças podem 
envolver o apêndice, como: tumores epiteliais, carcinoides, linfo-
ma, mucocele, endometriose, volvo, diverticulite e apendangite.
métodos: Apresentações atípicas da própria apendicite agu-
da também são pouco comuns e podem confundir o médico 
radiologista. Quando a clínica do paciente não é específica os 
exames de imagem assumem um papel importante.
discussão: O conhecimento destas condições pode ajudar o 
radiologista a identificar lesões pouco usuais e ajudar o cirur-
gião em no planejamento terapêutico.
Conclusões: Mostraremos casos de doenças pouco comuns 
do apêndice nas mais diversas modalidades de imagem, con-
firmados no estudo intra-operatório ou estudo histopatológico.

Pd.01.065
CriTérioS diAgnóSTiCoS de neCroSe nA PAn-
CreATiTe AgudA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PEDROSA, V.L.V.; HOLANDA, I.C,; ARAÚJO, 
A.L.E.; NORO, F.; BREZINSCK, P.P.; BARROSO, L. M.; 
PERES, V.C.; PASSOS, L.R.R.
instituição: Hospital Barra D´Or, Rio de Janeiro, Rio de ja-
neiro, Brasil

Autor responsável: Dra. Vivianne de Lima Veríssimo Pedrosa
e-mail: vivip_vlp@hotmail.com
introdução e objetivos: A pancreatite aguda é uma doença 
inflamatória que pode determinar destruição do parênqui-
ma pancreático e peripancreático. A estratificação da gra-
vidade da pancreatite aguda está diretamente relacionada 
a presença e extensão da necrose tissular, tendo a imagem 
papel fundamental nesse estadiamento. O objetivo des-
te trabalho é descrever os critérios diagnósticos atuais na 
avaliação por imagem da pancreatite aguda, com ênfase na 
definição da necrose.
métodos: Foram selecionados exames de imagem por To-
mografia Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética 
(RM) de pacientes com pancreatite apresentando critérios 
para necrose pancreática e peripancreática nos últimos 5 anos 
em uma unidade hospitalar.
discussão: Sabe-se que a maioria dos pacientes com pancre-
atite aguda tem uma forma leve da doença, entretanto, cerca 
de 20–30% dos casos evoluem para formas graves, com sig-
nificativa morbimortalidade. A necrose é o principal marca-
dor dessa gravidade. A TC e, eventualmente, a RM tem papel 
fundamental no diagnóstico da necrose tecidual. O principal 
critério diagnóstico é a ausência de realce pelo contraste.
Conclusões: Considerando a prevalência e gravidade da 
pancreatite aguda, a caracterização da necrose tissular é de 
fundamental importância para identificar os pacientes de alto 
risco de morbimortalidade nessa entidade.

Pd.01.066
CAuSAS e AChAdoS dA iSquemiA meSenTéri-
CA nA AVALiAÇÃo PeLA TCmd
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: ARAUJO, A.L.E.; NORO, F.; CASTRO, F.S.P.; 
HOLANDA, I.C.; PEREIRA, L.D.; LEMOS, S.V.A.; FREI-
TAS, V.C.; PEDROSA,V.L.V.
instituição: Hospital Barra D’Or, Rio de janeiro, Brasil
Autor responsável: Dra. Vanessa Carvalho Freitas
e-mail: vanefsa@gmail.com
introdução e objetivos: A isquemia mesentérica (IM) re-
presenta uma emergência médica, podendo ser letal em 
grande parte dos casos, principalmente, devido ao diagnós-
tico tardio. A tomografia computadorizada com múltiplos 
detectores (TCMD) é uma importante ferramenta diagnós-
tica que permite a avaliação da vascularização mesentérica, 
a identificação da etiologia do processo, a estratificação da 
sua gravidade e a orientação do tratamento. O objetivo des-
se estudo é descrever as principais causas e achados da IM 
através da TCMD.
métodos: Estudo retrospectivo com dados obtidos através da 
revisão de imagens de TCMD, dos últimos cinco anos, de 
pacientes com diagnóstico de IM.
discussão: As principais causas de IM e detectáveis pela 
TCMD são embolia arterial mesentérica, a trombose mesen-
térica arterial e venosa, a obstrução intestinal em alça fecha-
da, levando a injúria vascular, e o comprometimento vascular 
de baixo débito intestinal (“shock bowel”). Os mais impor-
tantes achados na TCMD são o edema parietal, a pneumatose 
intestinal, a necrose intestinal, o pneumoperitônio, congestão 
e falhas de enchimento dos vasos mesentéricos.
Conclusões: A TCMD representa um notável recurso no re-
conhecimento das principais causas e achados da IM, partici-
pando de forma efetiva na propedêutica de abordagem dessa 
entidade. Dessa maneira, pode contribuir redução de suas ta-
xas de morbimortalidade.
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Pd.01.067
defeCogrAfiA Por rm: indiCAÇÕeS, ProTo-
CoLo de eXAme e PrinCiPAiS AChAdoS.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: ROSSI, C.C.; TONSO, V.M.; RACY, M.C.J; BA-
RONI, R.H.; FUNARI, M.B.G
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dr. cassio costa rossi
e-mail: cassiorossi7@gmail.com
introdução e objetivos: A defecografia por ressonância 
magnética (RM) é um método não invasivo que avalia, em 
tempo real, os órgãos pélvicos enquanto o paciente realiza 
manobras. Este ensaio visa a revisar as principais indicações, 
o protocolo de exame e os principais achados de imagem.
métodos: Através de sequência dinâmica (após preenchi-
mento da vagina e parcial do reto por gel) durante a fase de 
defecação podemos avaliar diversas patologias relacionadas a 
fraqueza do assoalho pélvico (anismo, cistocele, prolapso ute-
rino, retoceles anterior e posterior, enterocele, sigmoidocele).
discussão: A avaliação do exame será estruturada em três 
compartimentos, ilustrando com casos didáticos de nossa ins-
tituição, focando na abordagem prática para o radiologista. 
Fornece informações da anatomia dos músculos, ligamentos 
e esfíncteres da região pélvica, além de informações funcio-
nais dessas estruturas, que nos permite avaliar os comparti-
mentos pélvicos anterior, médio e posterior.
Conclusões: A defecografia por RM é um exame de simples 
execução, que permite avaliar a anatomia do assoalho pélvi-
co, além de detectar anormalidades funcionais em diferentes 
fases do estudo dinâmico.

Pd.01.068
o eSPeCTro de AChAdoS rAdioLógiCoS dAS 
doenÇAS AbdominAiS reLACionAdAS Ao igg4
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PAIXAO, T.S.A.; HORVAT, N.S.M.R.; VIEIRA, 
T.D.R.; VIANA, P.C.C.; CERRI, G.G.; LEITE, C.C.; DA-
MASCENO, R.S.
instituição: HOSPITAL SIRIO LIBANÊS
Autor responsável: Dra. TASSIA SORAYA ARAUJO PAIXAO
e-mail: sol_paixao@hotmail.com
introdução e objetivos: The diseases related to the IgG4 
immunoglobulin are increasingly recognized immunomedia-
ted conditions that affect a great variety of structures (pan-
creas, billiary ducts, kidneys, blood vessels, among others). 
These conditions share clinical, pathological and serological 
features characterized by an inflammatory process, fibrosis, 
a lymphoplasmacytic infiltration of IgG4-positive plasmocy-
tes and, in about 60% to 70% of cases, high serum levels 
of IgG4. The objectives of this study are to highlight the 
spectrum of abdominal diseases related to IgG4, describe its 
imaging particularities, discuss the differential diagnosis and 
demonstrate the aspect of the lesions after treatment.
métodos: It will be presented cases of diseases related to 
IgG4, with emphasis on their features regarding computed 
tomography (CT) and magnetic resonance (MRI) and their 
differential diagnosis.
discussão: This study depicts the specrum of radiological fin-
dings of the diseases related to IgG4. Amongst them, autoimmu-
ne pancreatitis is the most common and frequently present 
typical imaging findings. The extrapancreatic abdominal mani-
festations can manifest either associated or isolated. Recogni-
zing them can help to narrow the range of differential dignosis.
Conclusões: It is of major importance to recognize the radio-
logical characteristics regarding the diseases related to IgG4, 

since many of them tend to simulate malignancies and gene-
rally demonstrate a favorable outcome.

Pd.01.069
LeSÕeS VASCuLAreS hePáTiCAS benignAS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: ARAUJO, A.L.E.; NORO, F.; CASTRO, F.S.P; 
PEREIRA, L.D.; LEMOS, S.V.A.; FREITAS, V.C.; BRE-
ZINSCK, P.P.; BARROSO, L. M
instituição: Hospital Barra D’or, Rio de Janeiro, Rio de Ja-
neiro
Autor responsável: Dra. Vanessa Carvalho Freitas
e-mail: vanefsa@gmail.com
introdução e objetivos: As lesões vasculares hepáticas be-
nignas são um grupo heterogêneo de alterações focais. O co-
nhecimento desse grupo de lesões é útil ao radiologista, es-
pecialmente para a caracterização de determinadas doenças e 
tumores, bem como para evitar equívocos diagnósticos. O ob-
jetivo do trabalho é classificar as alterações hepáticas benig-
nas de forma didática, possibilitando o seu reconhecimento.
métodos: Foi realizado a análise retrospectiva dos exames de 
imagens por tomografia computadorizada (TC) e ressonância 
magnética (RM) de pacientes com alterações hepáticas vas-
culares benignas nos últimos cinco anos.
discussão: Devido a alta prevalência de lesões focais hepáti-
cas benignas em adultos, a caracterização dessas lesões é um 
objetivo importante do diagnóstico por imagem. Através dos 
achados da TC e RM, as lesões hepáticas vasculares benignas 
podem ser didaticamente divididas em cinco grupos distin-
tos: alterações perfusionais primárias, terceiro fluxo hepático, 
doenças vasculares, neoplasias hepáticas e miscelânea (trau-
ma/inflamação/compressão).
Conclusões: A classificação didática das alterações vascula-
res hepáticas benignas permite a diferenciação das diversas 
etiologias desse grupo de lesões. O reconhecimento dessas 
entidades é de grande importância para o radiologista de for-
ma a contribuir positivamente na abordagem diagnóstica e no 
manejo deste grupo de pacientes.

Pd.01.070
gASTriTiS enfiSemAToSA: CAuSA infreCuen-
Te de Abdomen Agudo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: SERMASI, P.; LEREA, A.; FADLALA, JM.; CAP-
PA, G.
instituição: Hospital de Emergencias Clemente Alvarez
Autor responsável: Dra. Paula Sermasi
e-mail: paulasermasi@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Se presenta a pa-
ciente que ingresa por cuadro de abdomen agudo a causa de 
gastritis enfisematosa.
história clínica: Paciente varón de 60 años de edad, que 
presenta un cuadro de horas de evolución, caracterizado por 
dolor del hemiabdomen superior, náuseas y melena.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: La gastritis enfise-
matosa se caracteriza por la invasión de la pared gástrica por 
gérmenes productores de gas. Existen diferentes factores de 
riesgo que favorecen su desarrollo: ingesta de cáusticos, dia-
betes, abuso de alcohol, isquemia gástrica y cirugía de estó-
mago. El cuadro clínico se caracteriza por dolor abdominal 
agudo y progresivo asociado a repercusión sistémica, sepsis 
severa, shock séptico, disfunción orgánica múltiple y muer-
te. La tomografía computada multidetector es el método de 
elección diagnostico, ya que muestra la presencia de gas en el 
interior de la pared gástrica (neumatosis gástrica) asociado a 
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aumento de su espesor. También se presenta un aumento de la
densidad del tejido perigástrico compatible con cambios de 
tipo inflamatorio o infeccioso, y en algunas ocasiones se aso-
cia a neumatosis portal.
Conclusões: La gastritis enfisematosa es una entidad poco 
frecuente descrita por primera vez en 1889. Se asocia a alta 
morbimortalidad y los métodos de diagnóstico por imágenes 
cumplen un rol fundamental en su abordaje.

Pd.01.071
AneuriSmA de VeiA eSPLêniCA, A ProPóSiTo 
de um CASo CLíniCo.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: LOPES, R; MEMORIA, T; AITA, S; SILVA, N; 
BARBOSA, F; AMORIM, J.
instituição: UDI Hospital
Autor responsável: Dr. Rafael Lopes
e-mail: rafael_apl@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Trata-se de relato 
de um caso de aneurisma da veia esplênica diagnosticado de 
forma incidental no Serviço de emergência de radiologia.
história clínica: Paciente do sexo feminino, 53 anos, hiper-
tensa, apresentando dores abdominais no flanco esquerdo, 
náuseas e febre. Antecedentes de Síndrome de Dupruyten e 
lipoaspiração abdominal. Realizou TC de abdome que diag-
nosticou pielonefrite aguda, sendo evidenciada ainda uma 
formação sacular aneurismática medindo 3,3 x 2,3 cm, em 
comunicação com a veia esplênica, compatível com aneuris-
ma, confirmada posteriormente com angio-TC.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Atualmente existem 
cerca de 50 casos de aneurisma da veia esplenica relatados na 
literatura. Em geral são assintomáticos e aparecem como acha-
dos casuais em explorações abdominais. As localizações mais 
comuns dos aneurismas venosos portais são: confluência esple-
nomesentérica, veia porta e ramos portais intra-hepáticos. A lite-
ratura aponta como patologias associadas ao aneurisma de veia 
esplênica: hipertensão portal, doença hepática crônica, inflama-
ções (pancreatite) e trauma. Tem como principais complicações 
a ruptura, trombose e compressão de estruturas adjacentes.
Conclusões: Trata-se de entidade clínica rara, de etiologia 
pouco conhecida e localização incomum, mas que o radiolo-
gista precisa estar familiarizado com o diagnóstico e atento 
no diferencial com o aneurisma de artéria esplênica, este re-
lativamente frequente na prática radiológica diária.

Pd.01.074
Tumor PoTT’S PuffY: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: SOBRAL, L.; SERPA, C.; GRANDO, M.; LEITE, 
A.; CAMINHA, T.; REIS, R.; BEZERRA, C.; BEZERRA, E.
instituição: IMIP, Recife, Pernambuco, Brasil
Autor responsável: Dra. Larissa Sobral
e-mail: lasobral@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Pott’s Puffy Tu-
mor (PPT) é uma emergência cirúrgica rara, principalmente 
causada pela sinusite bacteriana não tratada no seio frontal. O 
objetivo desse relato é revisar o tema e evidenciar seus acha-
dos tomográficos, importantes na prática radiológica.
história clínica: Foi selecionado um caso da instituição. 
A.G.A.S, masculino, 8 anos, com sinusite não tratada, evo-
luindo com edema e rubor na região frontal e posteriormente 
convulsão e meningite.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: PPT consiste na 
osteomielite do osso frontal, associada a abscesso subpe-
riosteal. Caracteriza-se por cefaleia, rinorréia, febre, edema 

periorbital e edema eritematoso, flutuante e macio no cou-
ro cabeludo. Na sinusite frontal não tratada, a infecção pode 
violar as tábuas do seio, causando complicações. O envol-
vimento da tábua externa gera abscesso subperiosteal e da 
interna causa complicações intracranianas (abcesso epidural, 
empiema subdural, meningite, trombose do seio cavernoso, 
trombose da veia cortical ou do seio sagital), suspeitadas se 
vômitos, convulsões, letargia ou déficits neurológicos focais. 
A tomografia é o exame de escolha, avaliando a anatomia, 
extensão e complicações da doença. Seu tratamento envolve 
antibioticoterapia e drenagem cirúrgica do abscesso.
Conclusões: Apesar de raro, PPT exige alto índice de suspei-
ção pela alta mortalidade. Tomografia é sua aliada no diag-
nóstico preciso e precoce, permitindo o tratamento imediato 
para evitar complicações neurológicas graves.

Pd.01.075
LinfAngiomA AbdominAL: reLATo de CASo e 
reViSÃo dA LiTerATurA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: NOGUEIRA-FILHO, J. M.; LIMA, C. A.; CAS-
TRO, R. N. C.; FERREIRA, A. F. P.; ROSEMBERG, S.; 
OLIVEIRA, D. S.; SILVA, A. F.
instituição: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - HU USP
Autor responsável: Dr. JOÃO MÁDISON NOGUEIRA FILHO
e-mail: joaomadison@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: O objetivo des-
te ensaio é mostrar um relato de caso de uma apresentação 
incomum dos linfangiomas, descrever e ilustrar suas carac-
terísticas de imagem e fazer uma breve revisão da literatura.
história clínica: L. A. M; 11 meses, massa abdominal palpável.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Linfangiomas são 
lesões benignas de origem vascular que apresentam diferen-
ciação linfática. Podem ocorrer em vários locais anatômicos 
e têm uma predileção pela faixa etária pediátrica. A maioria 
(95%) ocorre na região do pescoço e axila. Menos de 5% dos 
casos estão localizados no mesentério, retroperitônio, vísce-
ras abdominais, pulmão e mediastino. Por poderem atingir 
diversos sítios anatômicos do corpo humano, os linfangiomas 
estão associados com um amplo espectro de manifestações 
clínicas e radiológicas.
Conclusões: Linfangiomas são lesões benignas incomuns 
dos vasos linfáticos que podem ocorrer em praticamente 
qualquer localização anatômica no abdômen. O conhecimen-
to do espectro de imagem e anatomopatológico dos linfangio-
mas abdominais é importante ao avaliar pacientes pediátricos 
e adultos apresentando massas císticas intra-abdominais.

Pd.01.078
fiSTuLA TrAqueobrônquiCA em h Sem ATre-
SiA de eSôfAgo – reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: ALQUIMIM AF, MATOS BP, MAZON G, FARIA 
MR, VALADARES LC, VILASBOAS R
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo
Autor responsável: Biom. andreia farias alquimim
e-mail: andreiaalquimim@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Fístula traqueoe-
sofágica (FTE) sem atresia de esôfago associada (EA) é uma 
anomalia congênita rara.O diagnóstico no período neonatal 
geralmente não é feito e a maioria dos pacientes serão tra-
tados como casos de pneumonia.O trabalho visa a expor um 
caso de fístula traqueoesofágica
história clínica: Feito busca dos dados clínicos do paciente 
em prontuário,discussão do caso clínico com o médico assis-
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tente e análise dos resultados de exames laboratoriais e de ima-
gem. Em seguida partiu-se para pesquisa em bancos de dados
discussão e diagnóstico ou vice-versa: REED mostrou con-
traste em hipofaringe/laringe com transbordamento para tra-
quéia e pulmão direito e TC de tórax confirmou o trajeto fis-
tuloso traqueoesofágico, na transição cérvicotorácica.O tipo 
mais comum é de fístulas traqueoesofáficas é com AE com 
FTE distal (85-90% dos casos),seguido de AE isolada em 
5-8% dos casos e FTE sem AE. A forma de apresentação de-
pende do tamanho da fístula,idade do paciente e relação com 
outras malformações.O diagnóstico da FTE pode ser elucida-
do a partir de história clínica,USG no período neonatal,RX, 
fibrobroncospia e TC.A terapêutica depende do nível em que 
se encontra a fístula. Se acima da vértebra torácica T2, faz-se 
cervicotomia direita, se abaixo,toracotomia
Conclusões: FTE sem AE é raro e o presente estudo irá enri-
quecer a literatura médica.

Pd.01.079
diAgnóSTiCo diferenCiAL dAS CAuSAS de 
eSPeSSAmenTo PeriToneAL - AChAdoS Tomo-
gráfiCoS e reViSÃo dA LiTerATurA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PEREIRA, K. G.; FERREIRA, C. S.; DIAS, C. S.; 
MUNIZ, B. C.; ARAUJO, T. A.; SILVA, M. M.; ALVES, J. 
G. G.; JUNIOR, F. H. G; TRAMONTIM, C. C.
instituição: Hospital Federal de Bonsucesso - Rio de Janeiro
Autor responsável: Dr. Kassius Gonzaga Pereira
e-mail: kassiuspereira@hotmail.com
introdução e objetivos: O objetivo deste ensaio pictórico foi 
apresentar algumas das diversas condições patológicas que 
determinam espessamento peritoneal, através da correlação 
da anatomia seccional e os achados da tomografia computa-
dorizada (TC) de abdome.
métodos: Foram selecionados pacientes da nossa instituição 
submetidos à TC de abdômen, que evidenciassem condições 
primárias e secundárias, neoplásicas e não neoplásicas, deter-
minando espessamento peritoneal.
discussão: O espessamento peritoneal é uma afecção decor-
rente de um estado de inflamação crônica do peritônio, sendo 
determinado por patologias inflamatórias, infecciosas, neo-
plasias primárias, metástases, secundária à diálise peritoneal 
e algumas incomuns como a peritonite esclerosante primária. 
A TC é a modalidade de imagem para a detecção e caracte-
rização do envolvimento peritoneal destas afecções. Dentre 
estas, foram identificadas: a peritonite esclerosante encapsu-
lante, diverticulite complicada, carcinomatose peritoneal por 
tumor de reto, cirrose hepática associada à carcinoma hepato-
celular (CHC) e secundária à diálise peritoneal.
Conclusões: Embora às vezes difícil, o diagnóstico do es-
pessamento do peritônio é de grande relevância clínica, já 
que algumas doenças que o determinam podem cursar com 
sintomas brandos desde uma leve dor abdominal até quadros 
de maior gravidade como a obstrução intestinal.

Pd.01.080
dor ToráCiCA CrôniCA em PACienTe Com 
múLTiPLoS diVerTíCuLoS eSofágiCoS – re-
LATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: MARTINS, R.O.; VASCONCELOS, R.A.; CAL-
LEGARI, M.C.; SANTOS, L.T.S; SILVEIRA, C.F.; MAL-
TA, A.S. LOPES, M.R.; MENDES, E.V.
instituição: Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF)
Autor responsável: Dr. Raul Omena Martins

e-mail: omenaraul@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: O propósito deste 
relato é descrever um caso de múltiplos divertículos esofági-
cos de pulsão, em paciente em investigação para dor torácica.
história clínica: Feminia, 62 anos, apresentando dor torácica 
há 2 anos, intermitentes, de moderada intensidade, que pio-
rava com exercício e alimentação, possuia cintilografia mio-
cárdica e teste de esforço normais. Endoscopia digestiva alta 
sugeriu divertículos que foi confirmado pelo esofagograma.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Divertículos esofá-
gicos são raramente sintomáticos, e podem ser divididos em 
divertículo de pulsão e tração e são usualmente achados inci-
dentais e sem evidências clinicas. Quando os sintomas estão 
presentes nos pacientes com um ou mais divertículos de pul-
são, eles estão tipicamente relacionados com dismotilidade 
esofágica de base, sendo raro sintomatologia.
Conclusões: Entre as causas de dor torácica, as esofagianas 
são incomuns, sendo o refluxo gastroesofágico o mais fre-
quente. Os divertículos de pulsão raramente são múltiplos 
e acometem preferencialmente regiões epifrênicas e terço 
médio, a TC foi realizada como investigação complementar 
descartando patologias mediastinais, sendo no final feito o 
diagnóstico de múltiplos divertículos de pulsão.

Pd.01.081
PAreCiAm mALignAS, mAS erAm benignAS - 
LeSÕeS foCAiS hePáTiCAS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SOUZA, A. R. M.; ROCHA, N. S. M.; VIANA, P. 
C. C.; YAMANARI, T. R.; SILVA FILHO, F. J. V.; LEITE, C. 
C.; CERRI, G. G.
instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Autor responsável: Dr. ANTHONY REIS MELLO DE 
SOUZA
e-mail: rms_anthony@yahoo.com.br
introdução e objetivos: Devido à sua complexa organização 
anátomo-histológica, o fígado é um órgão que impõe desafios 
ao radiologista na diferenciação entre lesões benignas e ma-
lignas. Este ensaio visa habituar o radiologista a pitfalls que 
ocasionalmente aparecem na rotina e que, por vezes, põem à 
prova a destreza mesmo de radiologistas experientes.
métodos: Casos selecionados do nosso arquivo digital ilus-
trando diferentes condições benignas simulando malignida-
des hepáticas na TC e/ou RM. Situações como parasitoses, 
lesões por depósito lipídico, alterações vasculares, pseudotu-
mores inflamatórios, fibrose, dentre outras.
discussão: Muitas dessas armadilhas podem ser evitadas com 
a análise minuciosa dos achados de imagem (características 
imagenológicas, localização e relações anatômicas) em corre-
lação com os antecedentes clínicos do paciente e com exames 
anteriores. Mas, algumas vezes, tais diagnósticos só são confir-
mados após o controle evolutivo ou após avaliação histológica.
Conclusões: O diagnóstico correto das lesões que mimeti-
zam malignidades hepáticas pode ser decisivo na conduta te-
rapêutica do paciente, de modo a evitar iatrogenias.

Pd.01.082
LeSÕeS neoPLáSiCAS PAnCreáTiCAS: ArmA-
diLhAS e diCAS.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: CASAGRANDE, JLM; KITAMURA, FC; RIBEI-
RO, BJ; ZACARIAS, MS; GOLDMAN, SM.
instituição: ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA-UNIVER-
SIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (EPM-UNIFESP)
Autor responsável: Sr. JOAO LUIZ MARIN CASAGRANDE
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e-mail: jlmarinc@gmail.com
introdução e objetivos: As lesões pancreáticas tem sido en-
contradas com maior frequência devido principalmente à me-
lhor capacidade diagnóstica da TC/RM e aumento do volume 
de exames, que leva à descoberta de doenças neoplásicas e 
não-neoplásicas. Objetivos: descrever achados típicos e atípi-
cos das lesões neoplásicas pancreáticas e oferecer pistas para 
o diagnóstico diferencial desses dois grupos de lesões.
métodos: Revisamos aqui as principais lesões pancreáticas 
neoplásicas e não-neoplásicas e seus achados típicos e atípi-
cos, ilustrados com casos de TC e RM do nosso Serviço. O 
enfoque é nas condições benignas que podem simular neopla-
sias, mostrando dicas que auxiliam no diagnóstico diferencial 
entre estes dois grupos.
discussão: As principais lesões que podem simular neopla-
sias pancreáticas são: esteatose focal, lipoma e baço acessório 
intrapancreático. Os diagnósticos diferenciais são com adeno-
carcinoma, pseudocisto, neoplasia mucinosa cística, neopla-
sia serosa cística, neoplasia mucinosa papilífera intraductal, 
tumor neuroendócrino e tumor sólido pseudopapilífero.
Conclusões: As lesões pancreáticas neoplásicas incluem um 
amplo diagnóstico diferencial, e algumas condições neoplá-
sicas benignas ou não neoplásicas podem mimetizar lesões 
malignas e confundir o radiologista. O diagnóstico preciso 
destas lesões, embora desafiador por causa da frequente so-
breposição de achados, é crítico para planejar o tratamento, 
uma vez que o diagnóstico incorreto pode trazer consequên-
cias indesejadas aos pacientes.

Pd.01.083
CArCinomA hePAToCeLuLAr em AduLTo Por-
TAdor de Síndrome de ALAgiLLe
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: SOUZA, A. R. M; ROCHA, N. S. M.; AZAMBU-
JA, R. L.; SILVA FILHO, F. J. V.; LEITE, C. C.; CERRI, G. G.
instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Autor responsável: Dr. ANTHONY REIS MELLO DE 
SOUZA
e-mail: rms_anthony@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do relato: Síndrome de 
Alagille (SA) é uma doença autossômica dominante, carac-
terizada pela escassez de ductos biliares intra-hepáticos as-
sociada a cinco principais alterações clínicas: fenótipo facial 
típico, colestase, cardio, osteo e oftalmopatias. A lesão hepá-
tica focal mais comum é o nódulo regenerativo. Carcinoma 
hepatocelular (CHC) raramente ocorre. Este caso relata o 
diagnóstico de CHC em paciente com SA.
história clínica: Paciente de 38 anos com Síndrome de 
Alagille, cirrótico, internado queixando dor em hipocôn-
drio direito. Exames de imagem evidenciaram lesão he-
pática hipervascularizada com sinais de sangramento para 
a cavidade peritoneal. Submetido a hepatectomia direita. 
Exame histopatológico evidenciou carcinoma hepatocelu-
lar. Após três meses da cirurgia evoluiu para óbito devido a 
complicações infecciosas.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A doença hepática 
é a maior causa de morbidade na SA, porém não de mor-
talidade (cardiopatias). Portadores de SA geralmente evo-
luem para hepatopatia crônica. Na idade adulta aumentam 
as chances das lesões hepáticas malignizarem. Neste caso, o 
diagnóstico foi feito após o tumor complicar, fato que agra-
vou o curso da doença.
Conclusões: Apesar de raro, o CHC deve ser considerado na 
SA, principalmente em adultos, a fim de reduzir a morbimor-
talidade nesses pacientes.

Pd.01.085
PLASmoCiTomA difuSo do PânCreAS no mie-
LomA múLTiPLo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: SOUSA, C.S.M.; AVELINO, M.C.; BASTOS, 
B.B.; DE MIRANDA, C.L.V.M.; MENDES, I.L.L.; SOUSA, 
R.S.M.; DEUSDARÁ, M.S.; CAETANO, I.L.V.
instituição: MEDIMAGEM
Autor responsável: Dra. Camila Soares Moreira de Sousa
e-mail: Camilasoares__@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Apresentar um 
caso raro de plasmocitoma difuso do pâncreas em portador 
de mieloma múltiplo.
história clínica: Masculino, 50 anos, portador de mieloma 
múltiplo,com quadro de dor abdominal em região epigástri-
ca. A tomografia computadorizada do abdome evidenciou 
volumosa lesão expansiva, infiltrativa, retroperitoneal, envol-
vendo difusamente o parênquima pancreático além de lesões 
líticas acometendo os corpos vertebrais torácicos inferiores. 
Foi realizada biópsia da lesão abdominal, com os achados 
histopatológicos e da imunohistoquímica compatíveis com 
infiltração pancreática por plasmocitoma.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Mieloma múltiplo 
(MM) é caracterizado por uma proliferação de plasmócitos 
malignos originários da medula óssea. O plasmocitoma ex-
tramedular corresponde a 5% dos tumores de células plas-
máticas, tipicamente identificado após o diagnóstico do MM. 
O envolvimento do pâncreas é raro, havendo pouco mais de 
20 casos descritos, a maioria com aparência de massa focal 
e apenas um de infiltração difusa do pâncreas, sendo o nosso 
paciente o segundo caso relatado na literatura.
Conclusões: O plasmocitoma difuso do pâncreas é uma pa-
tologia extremamente rara, entretanto, diante de massa difusa 
no pâncreas em portador de mieloma múltiplo, é uma hipóte-
se que deve ser considerada.

Pd.01.086
PerfurAÇÃo inTeSTinAL: ComPLiCAÇÃo nÃo 
uSuAL do enemA oPACo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: SOUSA, C.S.M.; MONT`ALVERNE FILHO, 
F.E.F.; BASTOS, B.B.; DE MIRANDA, C.L.V.M.; MEN-
DES, I.L.L.; PINHEIRO, N.G.N.; DEUSDARÁ, M.S.; CA-
ETANO, I.L.V.
instituição: MEDIMAGEM
Autor responsável: Dra. Camila Soares Moreira de Sousa
e-mail: Camilasoares__@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Destacar uma 
complicação rara e pouco conhecida de um procedimento uti-
lizado de rotina, e enfatizar a importância do seu reconheci-
mento precoce, na tentativa de evitar desfechos catastróficos.
história clínica: Feminina, 83 anos, com queixa de constipa-
ção,encaminhada a instituição para realização de enema opaco, 
sendo evidenciados sinais de extravasamento do meio de con-
traste para a cavidade abdomino-pélvica. Considerou-se como 
principal hipótese perfuração do trato gastrointestinal após ene-
ma opaco. Evoluiu com abdome agudo, sendo realizada aborda-
gem cirúrgica e encaminhada para unidade de terapia intensiva.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A perfuração intes-
tinal é um evento raro, correspondendo à complicação mais 
grave do estudo radiológico contrastado do cólon, ocorrendo 
em 0,02 a 0,23% dos casos. Os locais mais comumente afe-
tados são cólon sigmóide e o reto, podendo ser divididas de 
acordo com a etiologia em iatrogênica e secundária à fraque-
za da parede colo retal.
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Conclusões: O enema opaco é utilizado frequentemente no 
tratamento de constipação crônica em pacientes idosos, neces-
sitando de cautela durante a sua realização. Nos casos de perfu-
ração durante o procedimento, a abordagem terapêutica deverá 
ser precoce, permitindo redução da mortalidade desta afecção.

Pd.01.089
TrATAmenTo CirúrgiCo dAS doenÇAS PAn-
CreATobiLiAreS: o que o rAdioLogiSTA Pre-
CiSA SAber
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PANIZZA, P. S. B.; RIBEIRO-DOS-SANTOS JR., 
V.;PEREIRA, F. P.; HORVAT, N. S. M. R.; QUEIROZ, M. 
A.; ABE, E. S.; VIANA, P. C. C.; LEITE, C. C.; MACHA-
DO, M. C. C.; CERRI, G. C.
instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES
Autor responsável: Dr. PEDRO SERGIO BRITO PANIZZA
e-mail: pedropanizza@gmail.com
introdução e objetivos: Enzimas biliares e pancreáticas 
são secretadas através da papila de Vater para a segunda por-
ção do duodeno, contribuindo para o processo de digestão. 
O objetivo deste artigo é exibir as características de imagem 
mais relevantes dos diferentes cenários clínicos que envol-
vem o sistema pancreatobiliar, tais como pedras, estenoses, 
neoplásicas e doenças inflamatórias que podem indicar tra-
tamento cirúrgico.
métodos: Correlacionaremos os aspectos radiológicos e ci-
rúrgicos empregando ultrassom, tomografia computadoriza-
da e ressonância magnética, estabelecendo um paralelo com 
as imagens intra-operatórias dos casos selecionados. Uma re-
visão da literatura irá mostrar os aspectos técnicos cirúrgicos 
mais importantes.
discussão: O conhecimento dos aspectos cirúrgicos técnicas 
de doenças dos ductos pancreáticos e biliares, fornecer ao ra-
diologista a compressão dos achados de imagem esperados 
em complicações pós-operatórias precoces e tardias, bem 
como a identificação de armadilhas não-neoplásicas que po-
dem simular malignidade evitar desnecessária cirurgias.
Conclusões: O radiologista pode ter papel determinante na con-
duta cirúrgica de pacientes com doenças da via biliar e pâncreas, 
no diagnóstico, estadiamento e avaliação de complicações.

Pd.01.090
rArA APreSenTAÇÃo do Tumor de kruke-
nberg: CoLAngioCArCinomA inTrAhePáTiCo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: LYRA, T.C.B; GUIMARÃES, M.D.; FRANCO, 
L.F.S.; SIQUEIRA, G.; MORBECK, F.; WASZCZYNSKYI, 
C.H.; NETO, F.B.A; TEIXEIRA, R.G.; SOARES, A.H.
instituição: Departamento de Radiologia, Hospital Heliópo-
lis, São Paulo, Brasil.
Autor responsável: Dr. Tiago Castello Branco Lyra
e-mail: tiagocbl@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Tumor de Kruke-
nberg é uma rara neoplasia ovariana metastática proveniente 
do trato gastrointestinal. Apresentamos uma paciente com 
diagnóstico de colangiocarcinoma periférico e metástases 
ovarianas. O Colangiocarcinoma intrahepático é a segunda 
neoplasia primária mais comum do fígado (10 -15% dos tu-
mores hepáticos primários). Os sítios mais comuns de disse-
minação metastática são pulmões, fígado, glândulas adrenais 
e ossos. Apenas 5% dos tumores de Krukenberg tem sua ori-
gem primária na vesícula biliar.
história clínica: Reportamos o caso de uma mulher de 
58anos de idade, dona de casa, com história de dor e aumen-

to do volume abdominal, associado a sangramento vaginal e 
mudança no padrão intestinal, sem hematoquezia.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Nosso caso ocorreu 
em uma mulher de 58anos, sem fatores de risco. Apresentava 
perda de peso, sangramento vaginal e massa palpável.Resso-
nância Magnética revelou múltiplos nódulos hepáticos sóli-
dos, com realce predominantemente periférico, demonstrando 
hipersinal e restrição à difusão. Na região anexial, formações 
heterogêneas, multiloculadas, císticas com componente sóli-
do, de provável origem ovariana. Biópsia dos nódulos hepáti-
cos confirmou o diagnóstico de Colangiocarcinoma.
Conclusões: O diagnóstico do tumor de Krukenberg ainda 
permanece um desafio para o radiologista e/ou cirurgião, mas 
não deve ser esquecido no acompanhamento de mulheres 
com diagnóstico de adenocarcinoma, especialmente se este 
possui origem no trato gastrointestinal

Pd.01.091
biLioPATiA PorTAL
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: GRANJA, M. S.; PINTO, G. A. D. H.; BLAS-
BALG, R.; MATTOS, L. A.; PINETTI, R. Z.; GUIMARA-
ES, T. D.; ROSSI, C. C. O.
instituição: Dasa
Autor responsável: Dr. Marcelo Sbruzzi Granja
e-mail: sbruzzi.granja@hotmail.com
introdução e objetivos: 1. Revisar os achados de imagem 
presentes na Biliopatia Portal (BP). 2. Entender a anatomo-
patologia da BP. 3. Entender o papel dos exames de imagem 
no manejo dos pacientes com BP.
métodos: Revisar anatomia vascular e biliar normal, bem 
como a anatomopatologia em pacientes com transformação 
cavernosa da veia porta. Abordar os critérios diagnósticos da 
BP e o papel dos exames de imagem no manejo dos pacien-
tes com cavernoma portal ou com BP estabelecida. Seleção 
de imagens de tomografia computadorizada e ressonância 
magnética, com ênfase na colangio-RM, para demonstrar os 
principais achados presentes na BP. Demonstrar as principais 
complicações na BP e citar as alternativas terapeuticas dis-
poníveis. Propor um protocolo de ressonância magnética e 
colangio-RM.
discussão: A BP apresenta aspectos de imagens típicos, sen-
do necessária a familiarização do médico radiologista com 
os principais achados de imagem, para o correto diagnóstico, 
evitando assim investigações adicionais ou procedimentos 
desnecessários.
Conclusões: A BP é uma complicação presente em pequena 
porcentagem dos pacientes com cavernoma portal e se bem 
manejada pode ter sua morbidade e mortalidade reduzidas.

Pd.01.093
endomeTrioSe iLeAL: rArA CAuSA de obS-
TruÇÃo inTeSTinAL. reLATo de 4 CASoS.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: RAIZA, L.C.P; OGAWA, R.E.; BARONI, R.H.; 
FUNARI, M.B.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dra. Luciana Cristina Pasquini Raiza
e-mail: luraiza@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do relato: A endometriose é 
causa rara de obstrução intestinal. O sigmoide e o reto são os 
locais mas frequentemente acometidos, no entanto, as lesões do 
íleo e ceco mais frequentemente cursam com quadro oclusivo.
história clínica: Relatamos 4 casos de obstrução de delgado 
causadas por endometrioses ileal em mulheres com idades 
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entre 32 e 37 anos admitidas na emergência com sintomas 
obstrutivos (dor abdominal aguda, náuseas e vômitos). Três 
pacientes tinham antecedente de cirurgia para endometriose, 
enquanto 1 ainda não tinha diagnostico da doença.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: O diagnostico de 
endometriose foi inicialmente sugerido em somente um dos 
casos. Os demais foram doença intestinal inflamatória, in-
flamação de divertículo de Meckel e espessamento parietal 
indeterminado do íleo distal. Três pacientes foram subme-
tidas a cirurgia, com confirmação histológica da doença. A 
paciente com espessamento parietal indeterminado do íleo 
apresentou melhora com tratamento clinico, tendo sido o 
diagnostico posteriormente estabelecido devido aos acha-
dos suspeitos para a doença à RM e ao antecedente de cirur-
gia de endometriose.
Conclusões: A endometriose intestinal pode evoluir com 
quadro obstrutivo e deve ser considerada como hipostese 
diagnóstica em mulheres na menacme com quadro obstrutivo 
agudo. Achados de tomografia computadorizada podem su-
gerir o diagnóstico.

Pd.01.094
PneumAToSe inTeSTinAL ASSinTomáTiCA em 
PACienTeS onCoLógiCoS: Série de CASoS.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: ARAUJO, D.Z.O.; OKAMOTO, T.Y.; ROCHA, 
R.D.; HEINKLAIN, J.V.R.; BARBOSA, P.N.V.P.; COHEN, 
M.P.; CHOJNIAK, R.
instituição: Hospital AC Camargo Câncer Center
Autor responsável: Dra. Drielle Zanuncio Omido Araujo
e-mail: drielleoaraujo@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Descrever quatro 
casos de pneumatose intestinal assintomática em pacientes 
oncológicos e discuti-los baseado em revisão da literatura.
história clínica: MT, feminino, 68 anos e KVRF, mascu-
lino, 8 anos, ambos com leucemia mieloide aguda em qui-
mioterapia; IAS, masculino, 70 anos, câncer renal metastáti-
co em quimioterapia; e CABJ, masculino, 37 anos, linfoma 
não-Hodgkin em remissão completa após término do trata-
mento há 3 meses. Todos apresentaram pneumatose intestinal 
em exames de tomografia computadorizada (TC) do abdome, 
sem sintomas ou alterações significativas no exame físico. 
Observou-se tanto o padrão cístico quanto o linear, predom-
inando nos cólons, associado a aeroportograma em um dos 
pacientes. Eles foram conduzidos conservadoramente, sem 
complicações relacionadas à pneumatose.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A pneumatose intesti-
nal é definida pela presença de gás na parede do tubo digestivo. 
A TC é o melhor exame para seu diagnóstico. O câncer é um 
fator de risco importante, devido à própria doença ou seu trata-
mento. Pode ser assintomática e autolimitada, ou fazer parte de 
uma condição sistêmica grave, sendo a diferenciação entre es-
ses dois extremos fundamental no manejo clínico do paciente.
Conclusões: A pneumatose intestinal é um evento raro, mas 
de incidência aumentada na população oncológica. O reconhe-
cimento de casos assintomáticos e com evolução benigna per-
mite evitar intervenções clínicas / cirúrgicas desnecessárias.

Pd.01.095
eSTudo reTroSPeCTiVo PArA AVALiAr A CAPA-
CidAde de diSTenSÃo dAS ALÇAS inTeSTinAiS 
uTiLizAndo PoLieTiLenogLiCoL X águA de 
CôCo em eXAmeS de enTeroTomogrAfiA e 
TomogrAfiA ComPuTAdorizAdA de Abdome.
Tipo de estudo: Trabalho Original

Autores: TAKEDA, K.A.; FUKUMORI, B.; TACHIBANA, A.; 
FAILLA, B.B.; OGAWA, R.E.; SILVA, E. F.; FUNARI, M.G.B.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein.
Autor responsável: Sra. Kátia Ayumi Takeda
e-mail: katia.takeda@einstein.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Com-
parar a aceitação e a capacidade de distensão do trato diges-
tório em dois grupos: em pacientes que utilizaram o Muvinla-
x®(PEG 3350) e os pacientes que utilizaram a água de coco.
material e métodos: Estudo retrospectivo, quantitativo ex-
ploratório em exames de 93 pacientes submetidos a entero 
TC e 72 pacientes submetidos a TC de abdome com utiliza-
ção de contraste VO neutro (água de coco ou Muvinlax®), 
entre maio de 2010 a dezembro de 2013. As análises foram 
feitas tanto objetivas quanto subjetivas.
resultados e discussão: A análise objetiva mostrou que a 
água de côco apresentou uma melhor distensão da luz no 
jejuno, íleo médio e íleo terminal, quando comparada com 
o Muvinlax, sendo que as maiores distensões foram obser-
vadas no jejuno. Na análise subjetiva as maiores porcenta-
gens de distensão excelente foram obtidas com o Muvinlax e 
este apontou associação com o tipo de contraste ao realizar a 
partição do qui-quadrado, apenas o grau de distensão do íleo 
através do Muvinlax. Sendo assim, não houve diferença sig-
nificativa na análise subjetiva, com exceção do íleo terminal.
Conclusões: A água de coco pode ser utilizada como um meio 
alternativo de contraste oral na entero-TC, apresentando dis-
tensões intestinais superiores e/ou equivalentes ao Muvinlax.

Pd.01.096
uTiLizAÇÃo dA ferrAmenTA SemAr PArA 
A meLhoriA diAgnóSTiCA dAS eSTruTurAS 
PéLViCAS em PACienTeS Com PróTeSe de fê-
mur SubmeTidoS A TomogrAfiA ComPuTA-
dorizAdA de Abdome.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: TAKEDA, K.A.; TACHIBANA,A.; AUGUSTO, 
F.; IVAMOTO, R.K.; ROSADO, W.M.B.; SILVA, E.F.; FU-
NARI, M.B.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein.
Autor responsável: Sra. Kátia Ayumi Takeda
e-mail: katia.takeda@einstein.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: 
Avaliar a utilidade da ferramenta SEMAR em pacientes com 
prótese de fêmur (unilateral/bilateral) submetidos à TC de ab-
dome total.
material e métodos: Estudo retrospectivo, utilizando 11 pa-
cientes com prótese de fêmur, idosos, de ambos os gêneros. 
Método: Foram analisados pacientes portadores de prótese 
metálica de colo femoral, unilateral e ou bilateral em aquisi-
ções com e sem a utilização da ferramenta SEMAR. A atenu-
ação e o ruído da imagem foram mensurados com o emprego 
do ROI (Region of Interest) nas regiões: bexiga, músculo 
glúteo máximo (bilateral).
resultados e discussão: A visualização das estruturas e te-
cidos adjacentes a prótese obteve um resultado significativo 
com a utilização da ferramenta SEMAR, tanto na análise 
subjetiva (p<0.0001) e principalmente na análise objetiva 
(média= 1,8571429) para análise sem o uso do SEMAR e 
(média= 4,142857143) com uso do SEMAR.
Conclusões: Com o uso da ferramenta SEMAR, podemos 
melhorar significantemente a qualidade e o ruído das imagens 
em tomografia computadorizada de abdome, permitindo as-
sim um diagnóstico rápido e preciso.
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Pd.01.097
quAnTifiCAÇÃo de gordurA hePáTiCA Por 
reSSonânCiA mAgnéTiCA e Por uLTrASSono-
grAfiA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: NASCIF, R.L,: BARONI, R.H.; AMOEDO, 
C.D.M.; STRECKER, R.M,; CARVALHO, D.O.; FUNARI, 
M.B.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dr. Rafael Lemos Nascif
e-mail: rafaelnascif@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Veri-
ficar a concordância entre a quantificação de gordura hepática 
por ressonância magnética (RM) e por ultrassonografia (US) e 
a acurácia da ultrassonografia considerando o grau de esteatose.
material e métodos: Foram avaliados retrospectivamente 
102 pacientes por RM do fígado incluindo a seqüência mul-
ti-eco 3D Dixon Vibe, que fornece a medida da fração de 
gordura hepática. Esta seqüência já foi validada pela litera-
tura e mostrou-se igual ou superior à biópsia. Pelo US, con-
sideramos a avaliação subjetiva do radiologista que realizou 
o exame, registrada no relatório. A deposição gordurosa foi 
estratificada em leve, moderada e acentuada.
resultados e discussão: O coeficiente kappa de concordân-
cia entre os métodos para quantificação de gordura hepática 
foi de 0,45. Ao considerar a RM como padrão-ouro, a acu-
rácia do US para identificar corretamente casos de esteatose 
(leve, moderada ou acentuada) foi estimada em 83%. Já para 
a identificação de casos de esteatose acentuada (versus leve, 
moderada ou sem esteatose) a acurácia foi estimada em 94%.
Conclusões: Houve moderada concordância entre RM e US 
para quantificação de gordura hepática em nosso estudo. A 
US foi mais acurada para discriminar os pacientes com estea-
tose acentuada dos demais do que para discriminar os pacien-
tes com e sem esteatose.

Pd.01.098
CoLAngioPATiA PorTAL: CorreLAÇÃo eCo-
gráfiCA Com AChAdoS de reSSonânCiA 
mAgnéTiCA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: VIEIRA, W.B.; RAMOS, C.F.; CORREA, J.M.Y.; 
FRANCO, K.M.V.; BASTOS, F.A.
instituição: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
Autor responsável: Dr. Camilo Ferreira Ramos
e-mail: camilofr@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: A Colangiopatia 
portal é uma complicação possível em decorrência de desor-
dens vasculares no hilo hepático porém pouco frequente na 
prática médica. Destacamos dois casos pediátricos encontra-
dos em nosso serviço em um breve intervalo de tempo para 
os quais o diagnóstico fora realizado primariamente por res-
sonância magnética.
história clínica: A casuística é composta por duas garotas 
de 6 e 9 anos de idade, procedentes da Região Metropolitana 
de Belém (PA), previamente diagnosticadas com trombose 
de veia porta sem um fator causal evidente. Após intervalo 
de 5-9 meses daquele diagnóstico, evoluíram com sintomas 
compatíveis com síndrome colestática e fora concluída a ins-
talação da entidade conhecida como Colangiopatia portal.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Os achados de 
imagem foram similares nos dois casos. O estudo ecográfi-
co demonstrou transformação cavernomatosa da veia porta 
e dilatação das vias biliares intrahepáticas. Enquanto isso, a 
colangioressonância evidenciou também a dilatação das vias 

biliares e sua compressão ao nível do hilo hepático, além das 
alterações portais como perda do flow void e a transformação 
cavernomatosa, todos de acordo com o descrito na literatura.
Conclusões: A colangiopatia portal é uma entidade relevante 
e faz-se mister sua inclusão no diagnóstico diferencial de co-
lestase nos pacientes com históricos de portopatias.

Pd.01.099
VAriAbiLidAde dA medidA de rigidez he-
PáTiCA em PACienTeS AmbuLAToriAiS Por 
eLASTogrAfiA em APAreLho de rm 3 TeSLA: 
ComPArAÇÃo Com PACienTeS hePAToPATAS 
CrôniCoS e CorreLAÇÃo Com eSTeAToSe.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: ROSSI, C.C; TONSO, V.M; CARVALHO, D.O; 
REIS, M.A.C.R; BARONI, R.H; FUNARI, M.B.G
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dr. cassio costa rossi
e-mail: cassiorossi7@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A elas-
tografia por ressonância magnética (ERM) é um método não 
invasivo que avalia quantitativamente a rigidez tecidual me-
dida em kilopascal (Kpa). Estudos têm sido realizados, com 
resultados promissores relacionados às hepatopatias. Temos 
como objetivo verificar e comparar os valores da rigidez hepá-
tica em pacientes com e sem hepatopatia, bem como correla-
cionar estes resultados com valores de fração de gordura intra-
parenquimatosa hepática estimada por densidade de prótons.
material e métodos: Foram selecionas 122 pacientes que realiza-
ram elastografia hepática por RM. Os valores da rigidez hepática 
foram aferidos no lobo hepático direito evitando-se lesões focais.
resultados e discussão: Os dados preliminares evidenciam 
valor médio da rigidez hepática superior nos pacientes hepa-
topatas (stifness médio de 7147 Kpa) quando comparados aos 
pacientes sem hepatopatia (stifness médio de 2439 Kpa). Não 
houve diferença significativa dos valores de rigidez hepática 
entre os pacientes não hepatopatas quando esses foram estra-
tificados em diferentes graus de esteatose hepática.
Conclusões: Os resultados iniciais deste estudo corroboram 
com a utilização da ERM para quantificação da rigidez teci-
dual em hepatopatas e pacientes sem hepatopatia conhecida, 
não sofrendo interferência presença de esteatose.

2 - AbdominAL/TrATo geniTurinário

Pd.02.018
indiCAÇÕeS e AChAdoS dA ureTroCiSTogrA-
fiA reTrógrAdA miCCionAL.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: SPERB, APVFB.; LIMA, MR.; SCORTEGAGNA, 
FA.; STRIEDER, DL.;SIECK, GG.; TRAMONTIN, GF.; 
COSTA,JG.
instituição: Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)/Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, Brasil.
Autor responsável: Dra. ana paula vieira fernandes benites sperb
e-mail: anasperb@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar as indicações e os achados da uretrocistografia retrógrada 
e miccional (URM) num hospital de referência terciária em 
Porto Alegre, Brasil.
material e métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, rea-
lizado através da revisão de prontuários e laudos radiológicos 
de 131 pacientes que realizaram URM, no período de 01 de 
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janeiro a 31 de julho de 2015, em um hospital de referência 
terciária de Porto Alegre, Brasil, cujas indicações foram clas-
sificadas segundo os critérios do American College of Radio-
logy (ACR).
resultados e discussão: A amostra foi predominantemente 
masculina, com idade mediana de 48 (67+ 28) anos. A maio-
ria dos adultos (76%) apresentou alterações à URM, cujas 
principais indicações foram avaliação pós-operatória (28%) e 
distúrbios miccionais incluindo disúria (14%). Os principais 
diagnósticos radiológicos foram estreitamento/estenose da 
uretra anterior, 20%, e refluxo-vesico ureteral (RVU), 16%. Na 
população pediátrica, a principal indicação foi investigação de 
anomalia congênita do trato urinário (52%), e 37% mostraram 
alterações à URM, cujo principal diagnóstico foi RVU (56%).
Conclusões: A URM é o método de escolha para a avaliação 
do trato urinário inferior e o padrão-ouro para a investigação 
de RVU. A maioria das indicações estavam adequadas segun-
do a ACR. A principal indicação foi a pesquisa de alterações 
pós-cirúrgicas nos adultos e de anomalias congênitas na po-
pulação pediátrica.

Pd.02.019
LeiomiomAS, ASPeCToS nA TC e rm
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: QUINTA, M.C.B; BRITO, M.L.C.B.; MORAIS, 
L.D.S; SOUSA, M.M.; GONZÁLEZ, R.C.; HÉRCULES, 
G.B.; AGUIAR, A.C.E.C.
instituição: Clínica da Imagem do Tocantins; Instituto To-
cantinense Presidente Antônio Carlos
Autor responsável: Dra. Mayra Carneiro de Brito Quinta
e-mail: mayracbb@hotmail.com
introdução e objetivos: Os leiomiomas uterinos são os tu-
mores benignos mais comum do útero. Quando sintomáticos 
apresentam sangramento, a pressão nos órgãos adjacentes, a 
dor e a infertilidade. A ecografia é usada como suplemento 
do exame pélvico, sendo o primeiro método radiológico na 
detecção de leiomiomas. A Ressonância Nuclear Magnética 
(RNM) apresenta sensibilidade superior a ecografia e a To-
mografia Computadorizada (TC). Este trabalho destina-se a 
ilustrar e caracterizar a apresentação radiológica dos Leio-
miomas pelo emprego de diferentes métodos de imagem
métodos: Demonstraremos com imagens de exames contrasta-
dos da região pélvica, tomografia computadorizada (TC) e res-
sonância magnética (RM) achados característicos para o diag-
nóstico da Leiomiomatose, bem como os aspectos de imagem 
relacionados a complicações dos casos de Leiomas Uterinos.
discussão: A radiologia exerce um papel fundamental tan-
to no diagnóstico quanto na monitorização da terapêutica 
aplicada, clínica ou cirúrgica, oferecendo informações que 
possibilitam a seleção de pacientes para procedimentos en-
dovasculares.
Conclusões: O conhecimento dos padrões de imagem desta 
patologia pelo radiologista é essencial, já que os exames de 
imagem são fundamentais no diagnóstico e planejamento ci-
rúrgico, caso necessário. Além de ser o principal diagnóstico 
diferencial para massas pélvicas a esclarecer em mulheres.

Pd.02.024
Pi-rAdS Como um PrediTor negATiVo PArA 
CAnCer de PróSTATA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: RIBEIRO, D.P.P; SCOPPETTA, L.R.P.D; SCO-
PPETTA, L.C.D;MARTINS, A.N
instituição: Hospital São Camilo Pompéia
Autor responsável: Dr. Daniel Ribeiro

e-mail: danielppribeiro@hotmail.com
introdução e objetivos: A concentração do psa no sangue 
é um importante preditor na detecção do câncer de próstata. 
O Psa está aumentado não apenas no câncer de prosta, como 
encontrado na prostatite, hiperplasia prostática benigna, e 
outras situações. Apesar do PI-RADS ter surgido como um 
relatório estruturado para avaliação do câncer de próstata, ele 
também tem um potencial de desfavorecer a possibilidade de 
câncer em pacientes com alto níveis de Psa. O objetivo deste 
estudo é ilustrar o score PI-RADS e suas imagens como uma 
ferramenta para ajudar a desmascarar os altos níveis do PSA 
total que preocupam os médicos.
métodos: Esse ensaio pictórico foi feito com imagens ilus-
trativas de casos benignos de nosso serviço em 2015 com al-
tos níveis do Psa total(4 - 10 ng/ml), mas achados negativos 
na biópsia futura.
discussão: Como visto nesses casos, o escore PI-RADS 
pode ajudar os médicos a esclarecer suas dúvidas sobre os 
elevados níveis de Psa total
Conclusões: Nós podemos ver que a ressonância nuclear mag-
nética tem um importante papel como uma ferramenta com-
plementar em pacientes com altos níveis isolados de Psa total.

Pd.02.030
CiSToS de deSenVoLVimenTo reTrorreTAiS: 
Série de CASoS, reViSÃo CLíniCo-rAdioLó-
giCo-hiSToPAToLógiCA e SeuS PrinCiPAiS 
diAgnóSTiCoS diferenCiAiS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: CAMARGOS, LD; MUGLIA, VF; ELIAS JR,J; 
LIMA JÚNIOR, VFA; RICCI, VV; FILHO, ACS; ROCHA, 
TO; LOURENÇO, VS; SOUZA, FTP; DESTEFANI, MH; 
TRAZZI, ASNDM; YAMASHITA, MEAS;
instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRPUSP) - 
Centro de Ciências da Imagem e Física Médica (CCIFM)
Autor responsável: Dr. Lucas Donizete Camargos
e-mail: lucasdc86@gmail.com
introdução e objetivos: Lesões císticas retrorretais represen-
tam afecções raras, geralmente de etiologia congênita, sendo 
os cistos de desenvolvimento (CD) a entidade mais comum 
encontrada no espaço retrorretal. Neste ensaio pictórico, se-
rão abordados os aspectos histopatológicos, apresentação 
clínica, complicações e achados de imagens que os CD apre-
sentam, bem como seus principais diagnósticos diferenciais.
métodos: Procedeu-se análise retrospectiva de casos de le-
sões císticas retrorretais de nossa instituição, nos últimos 10 
anos, avaliando-se os aspectos de imagem em Tomografia 
Computadorizada e Ressonância Magnética.
discussão: CD são definidos pelos seus componentes histo-
lógicos e localização retrorretal, situando-se anteriormente 
ao sacro e posteriormente ao reto. Sua apresentação clíni-
ca é variável, dependendo do tamanho e do efeito de massa 
associado, assim como a presença ou não de complicações. 
As três principais complicações dos CD são infecção, san-
gramento e transformação maligna, sendo de fundamental 
importância o reconhecimento, nos estudos de imagem, dos 
CD complicados.
Conclusões: Além dos CDs, uma grande variedade de lesões 
císticas ocorrem no espaço retrorretal, dificultando o diagnóstico 
diferencial, incluindo neoplasias císticas, malformações do siste-
ma nervoso central e cistos inflamatórios/infecciosos. Apesar dos 
estudos por imagem poderem mostrar sinais específicos, o diag-
nóstico definitivo permanece sendo o estudo histopatológico.
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Pd.02.033
guiA PráTiCo PArA AnALiSAr reSSonânCiA 
mAgnéTiCA de PróSTATA: um PASSo-A-PASSo 
PArA rAdioLogiSTAS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: RIBEIRO-DOS-SANTOS JR., V.; ROMAO D. 
S.; LIMA, T. C.; OLIVEIRA, B. S. P.; PANIZZA, P. S. B.; 
YAMANARI, T. R.; LEÃO, R. V.; ZATTAR RAMOS, L. C.; 
HOVART, N. S. M. R.; VIANA, P.C.C.; LEITE, C. C.; CER-
RI, G. G.
instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor responsável: Dr. VALTER DOS SANTOS JR
e-mail: VALTER.RSJ@GMAIL.COM
introdução e objetivos: A Ressonância Magnética Multipa-
ramétrica da Próstata (RMMP) vem se consolidando como 
ferramenta indispensável no processo diagnóstico do câncer 
de próstata, ajudando na detecção, caracterização da agres-
sividade, direcionamento de biópsia, estadiamento, além de 
contribuir para decisão terapêutica. Para utilizar todo este 
potencial da RMMP, é fundamental sua correta interpretação 
pelos radiologistas. O objetivo deste trabalho é apresentar um 
guia prático para analisar a RMMP.
métodos: Através de ilustrações esquemáticas e imagens de 
RMMP do nosso banco de dados, apresentaremos com base na 
literatura mais recente e na experiência da nossa equipe de radio-
logistas, um tutorial prático e didático de como analisar a RMMP.
discussão: Na análise da RMMP cada sequência fornece in-
formações fundamentais para correta interpretação do exa-
me. Ter uma análise sistematizada, sabendo o que obter de 
cada sequência e em qual estrutura focar em cada uma delas, 
tornará mais fácil, rápida e precisa a leitura do exame. Tal 
sistematização contemplará a caracterização das lesões pelo 
sistema PIRADS e as armadilhas diagnósticas.
Conclusões: Diante da crescente importância da RMMP no 
processo diagnóstico do câncer de próstata, faz-se necessário 
o contínuo treinamento do radiologista, visando a interpreta-
ção adequada da RMMP. Um guia prático e didático é uma 
ferramenta que pode certamente colaborar para tal propósito.

Pd.02.035
fíSTuLA ArTerioVenoSA Com PSeudoAneu-
riSmA APóS LiToTriPSiA PerCuTâneA.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: YUHARA, E.Y.; ODELI, J.T.; WANDERLEY, M.; 
NESI, R.D.S.; DUARTE, E.C.; MANARA, L.M.; CARVA-
LHO, R.D.O.M.
instituição: HU-UFSC, Florianopolis, Santa Catarina, Brasil
Autor responsável: Sr. Edilson Yoshito Yuhara
e-mail: edilsonyuhara@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do relato: Nefrolitotripsia 
percutânea são procedimentos que por pequenas incisões na 
pele pode se alcançar cálculos em qualquer localização. Dentre 
as complicações mais comuns descritas estão: hematúria, fístula 
arteriovenosa (FAV), hematoma perirrenal e laceração arterial. 
A hematúria severa decorrente de fístula arteriovenosa é um 
complicação rara que pode ser tratada por angioembolização.
história clínica: M.B.T.S., 57 anos, submetida a nefrolitotrip-
sia percutânea à esquerda, evoluiu no quarto dia pós operatório 
com hematúria severa e dor lombar de forte intensidade e si-
nais de choque hipovolêmico.\r\nRealizado tomografia com-
putadorizada de urgência que evidencia a presença de pseudo-
aneustima com comunicação com a pelve renal e laceração do 
polo inferior renal. Foi realizado angioembolização da fístula 
arteriovenosa. Porém no oitavo dia pós operatório evoluiu he-
matúria severa e choque e foi realizado nefrectomia esquerda.

discussão e diagnóstico ou vice-versa: A tomografia com-
putadorizada evidenciou a presença de pseudoaneustima com 
comunicação com a pelve renal e laceração do polo inferior 
renal. No sétimo pós operatório também foi realizado ultras-
sonografia das vias urinárias demonstrando coágulos junto a 
sonda vesical e polo inferior do rim esquerdo com indefinição 
dos contornos.
Conclusões: A nefrolitotripsia percutânea é um procedimen-
to seguro para cálculos urinários grandes, sendo suas compli-
cações raras. No caso em questão devido a grave complica-
ção paciente foi submetida a nefrectomia esquerda.

Pd.02.037
CiSTiTe XAnTogrAnuLomAToSA em CriAnÇA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: SOUSA, C.S.M.; DANTAS, R.C.T.; BASTOS, 
B.B.; DE MIRANDA, C.L.V.M.; CASTRO, B.B.; MEN-
DES, I.L.L.; DEUSDARÁ, M.S.; CAETANO, I.L.V.
instituição: MEDIMAGEM
Autor responsável: Dra. Camila Soares Moreira de Sousa
e-mail: Camilasoares__@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Destacar a im-
portância do reconhecimento de uma lesão vesical incomum 
que pode se apresentar em qualquer faixa etária e dificultar o 
diagnóstico.
história clínica: Paciente feminina, 07 anos, com história de 
cistite de repetição há 1 ano, realizou tomografia computa-
dorizada de abdome, demonstrando uma coleção hipodensa, 
com atenuação cística, bem delimitada, de contornos regula-
res, sem realce, em íntimo contato com a parede lateral direi-
ta da bexiga e diminuto orifício de comunicação. Optou-se 
por execução de cistectomia parcial e histopatológico apre-
sentou-se compatível com cistite xantogranulomatosa.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Cistite xantogra-
nulomatosa (CX) é uma doença inflamatória rara, tendo 29 
casos documentados na literatura com comprovação histopa-
tológica, incluindo o presente relatório. Nos casos anterior-
mente relatados, a etiologia proposta refere associações com 
remanescente do úraco, infecção crônica, tumor maligno da 
bexiga e distúrbios imunológicos. A idade média de apresen-
tação é 46 anos, não há predominância sexual e a cúpula ve-
sical é o local mais frequentemente acometido. O quadro clí-
nico é inespecífico, dificultando diagnóstico pré-operatório.
Conclusões: A CX é uma patologia extremamente rara e 
permanece sendo alvo de muitos estudos, pois pouco se co-
nhece a respeito de sua real etiologia e comportamento em 
longo prazo.

Pd.02.042
eXTrAVASAmenTo de ConTrASTe durAnTe 
ureTroCiSTogrAfiA miCCionAL: reLATo de 
3 CASoS
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: MONTEL, D. B.; PADULA, M.; REIS JR, C. G.; 
JACINTO, J. A. M.
instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo
Autor responsável: Dr. Daniel Borges Montel
e-mail: danielmontel@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relato de 3 casos 
de extravasamento transmural de contraste iodado em Ure-
trocistografia miccional (UM).
história clínica: Em três pacientes do sexo masculino, com 
Insuficiência Renal Crônica dialítica, anúricos, foi realizada 
UM pré-transplante renal.
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discussão e diagnóstico ou vice-versa: Foram observados 3 
casos de extravasamento de contraste transmural durante a rea-
lização de UM. Em todos os casos, durante o enchimento vesi-
cal, houve extravasamento extraperitoneal do contraste iodado 
para o espaço perivesical, com aumento do após a fase miccio-
nal. Durante e após o exame os pacientes permaneceram as-
sintomáticos. Relatos prévios de casos similares em pacientes 
anúricos, demonstram acompanhamento com cistoscopia e a 
identificação de microfissuras na parede vesical que involuí-
ram sem tratamento específico. Teoriza-se que a o músculo de-
trusor da bexiga em desuso perde sua capacidade de contração 
que mantém a pressão vesical constante até a micção. Com o 
enchimento rápido da bexiga e aumento da pressão intravesi-
cal, a distensão da parede vesical ao seu máximo, pode oca-
sionar fissuras que permitiriam o extravasamento do contraste.
Conclusões: Apesar de ser um achado benigno e auto-limi-
tado, a identificação e diferenciação desse raro achado é im-
portante, pelo fato da UM ser realizada de rotina em alguns 
serviços nos pacientes que receberão transplante renal.

Pd.02.043
reLATo de CASo de Síndrome mieLodiSPLá-
SiCA PóS-quimioTerAPiA Como diAgnóSTiCo 
diferenCiAL de meTáSTASe
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: MALDONADO, V.C.; MALDONADO, J. P. R.; 
REGO, M. M.; SOUZA, A. M. D.; WAZILEWSKI, D. P.; 
GIANINI, A. C. C.; SALOMÃO, W.R.; VAZ, N. D.; ASSIS, 
P. E. Z.; CARNEIRO, F.; AZEVEDO, F. A. C.
instituição: Instituto Brasileiro de Controle de Câncer - 
IBCC.
Autor responsável: Dra. Vanessa da Costa Maldonado
e-mail: vanessa.maldonado@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Demonstrar diag-
nóstico diferencial de metástase em pacientes oncológicos.
história clínica: Paciente do sexo feminino, 17 anos, reali-
zou quimioterapia devido Tumor Neuroectodérmico Primitivo 
(PNET) da vulva por impossibilidade cirúrgica pela extensão 
da lesão. Imagem por Ressonância Magnética (IRM) da pelve 
evidenciou lesão expansiva na vulva, sem plano de clivagem 
com a vagina, envolvendo e deslocando posteriormente o reto. 
Acometimento do púbis, ísquio esquerdo e sínfise púbica. A 
IRM da pelve para controle pós-quimioterapia evidenciou di-
minuição da lesão, porém aparecimento de área com alteração 
de sinal ilíaco direito, com impregnação pelo contraste. Rea-
lizada biópsia da lesão guiada por tomografia. Anatomo-pato-
lógico evidenciou tecido ósseo com medula óssea hipocelular 
com predomínio de células pequenas com atipias, bicitopenia 
e fibrose grau 3 sem malignidade. Exame Imuno-Histoquími-
co confirmou não apresentar malignidade na amostra e marca-
dores para PNET negativos. Achados característicos de Sín-
drome mielodisplásica secundária à quimioterapia (SMD-t).
discussão e diagnóstico ou vice-versa: O efeito leucemo-
gênico da quimioterapia é bem conhecido. SMD-t acomete 
habitualmente pacientes jovens, apresenta alta transformação 
para leucemia mielóide aguda e está associada a citopenias 
severas, celularidade medular reduzida e fibrose.
Conclusões: SMD-t surge como efeito mutagênico de tra-
tamentos oncológicos e confere prognóstico desfavorável, 
sendo um diagnóstico diferencial de metástase.

Pd.02.044
hiSTeroSSALPingogrAfiA – um eXAme in-
SubSTiTuíVeL.
Tipo de estudo: Trabalho Original

Autores: MACIEL, D. F.; NACIF, M. S.
instituição: URC/Hospital viValle
Autor responsável: Dr. Diego Floriano Maciel
e-mail: dr.diegofm@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Re-
visão de 250 exames de histerossalpingografia, analisando os 
principais diagnósticos e achados radiológicos, assim como 
sua importância na investigação diagnóstica de infertilidade 
e aplicabilidade nos dias atuais.
material e métodos: Estudo retrospectivo e descritivo re-
alizado a partir do levantamento de 250 exames de histe-
rossalpingografia, realizados no período de 15/01/2013 a 
22/12/2015, na clínica de radiologia XXX.
resultados e discussão: Dos 250 exames, 141 (56,4%) foram 
normais e 109 (43,6%) apresentaram alterações radiológicas 
(anatômicas, congênitas, adquiridas e outras). A idade média 
das pacientes foi de 33,6 anos, variando de 21 a 53 anos, sendo 
que apenas 15 (6,0%) apresentavam mais de 40 anos na data de 
realização do exame. O achado radiológico mais prevalente foi 
a obstrução tubária (46,7%), seguida de hidrossalpinge (12,8%) 
e adenomiose (11,0%), respectivamente. A principal indicação 
para a realização deste exame foi infertilidade (81,2%), segui-
do de avaliação uterina (3,6%) e obstrução tubária (2,0%). Nos 
exames referentes a infertilidade, 40,2% tinham algum tipo de 
achado radiológico, sendo os mais prevalentes a obstrução tu-
bária e a hidrossalpinge (46,7% e 12,8% respectivamente).
Conclusões: Ainda hoje, apesar dos constantes avanços tec-
nológicos, a histerossalpingografia desempenha um papel 
importante na investigação diagnóstica da fertilidade e suas 
patologias relacionadas, assim como parece ser o melhor es-
tudo para mostrar o bloqueio tubário.

Pd.02.045
A rm de PróSTATA Com o uSo do Pi-rAdSV2 
Pode AfASTAr CânCer CLiniCAmenTe Signi-
fiCATiVo PeLo CLASSifiCAÇÃo de riSCo dA 
nCCn
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: RIBEIRO-DOS-SANTOS JR., V.; ROMAO D. S.; 
LIMA, T. C.; YAMANARI, T. R.; HOVART, N. S. M. R.; 
VIANA, P.C.C.; LEITE, C. C.; CERRI, G. G.
instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor responsável: Dr. VALTER DOS SANTOS JR
e-mail: VALTER.RSJ@GMAIL.COM
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Re-
centemente, foi publicada a segunda versão da classificação 
PI-RADS (PI-RADSv2) para detecção do câncer de próstata 
(CaP) na Ressonância Magnética Multiparamétrica da Prós-
tata (RMMP). At[e o presente momento, há raros estudos 
sobre a acurácia do PI-RADS2 e nenhum sobre seu desem-
penho diagnóstico na detecção de CaP clinicamente signi-
ficativo (CaP-cs) baseando-se na classificação de risco da 
National Comprehensive Cancer Network (crNCCN). Este 
trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho diagnós-
tico da RMMP para identificação de CaP-cs em homens com 
suspeita clínica de CaP.
material e métodos: Estudamos retrospectivamente 98 pa-
cientes com suspeita clínica de CaP (baseado no PSA e/ou 
toque retal), que se submeteram a RMMP seguido de biópsia 
transretal guiada por ultrassonografia e ressonância magné-
tica. Dois radiologistas avaliaram as RMMP, de forma cega, 
e classificaram as lesões detectadas usando o PI-RADSv2. 
Identificou-se a lesão index de cada paciente, correlacionan-
do após com a crNCCN.
resultados e discussão: A RMMP com o uso do PI-RADSv2 
apresentou uma sensibilidade e VPN de 94%, especificidade 
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de 83% e VPP de 82% para deteção de CaP-cs. A concordân-
cia interobservador foi boa (k: 0,78).
Conclusões: A RMMP com PI-RADSv2 apresentou um ex-
celente VPN e sensibilidade para detecção de CaP-cs com 
base na crNCCN, podendo ajudar afastar sua presença em 
pacientes com suspeita clínica.

3 - CAbeÇA e PeSCoÇo

Pd.03.002
Síndrome de griSeL: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: ALVES NETA, N. V.; TAVORA, D. G. F.; SILVEI-
RA, C. R. S.; PAIVA, R. G. S.; JUNIOR, A. G. M. A.; LIMA, 
M. G., AQUINO, J. A. A.
instituição: SÃO CARLOS IMAGEM
Autor responsável: Dra. Naura Vasconcelos Alves Neta
e-mail: nauraneta@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Descrever e ilus-
trar um caso de Síndrome de Grisel.
história clínica: F. W. P. R., masculino, 23 anos, queixan-
do-se de dor e limitação dos movimentos em região cervical 
há 6 meses. Realizou tomografia computadorizada (TC) que 
evidenciou abscesso no espaço retrofaríngeo, osteomielite de 
C1 e subluxação atlanto-axial entre C1 e C2.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: O diagnóstico foi de 
Síndrome de Grisel, que é uma subluxação atlanto-axial por 
frouxidão ligamentar inflamatória devido à um processo infec-
cioso na cabeça e/ou pescoço, mais comumente abscesso re-
trofaríngeo. O paciente realizou biópsia cirúrgica da lesão e no 
histopatológico foi evidenciado processo inflamatório crônico 
granulomatoso. O mesmo foi encaminhado para iniciar trata-
mento de tuberculose. A síndrome é uma causa rara de torci-
colo, principalmente em crianças e adolescentes e os sintomas 
são variáveis. A TC mostra bem o deslocamento lateral anormal 
de C1 e C2 e das facetas occipitais de C1 e a ressonância mag-
nética avalia melhor a inflamação dos tecidos moles adjacentes. 
O tratamento consiste em uso de antibióticos e colar cervical 
ou cirurgia em casos refratários ou com sintomas neurológicos.
Conclusões: Síndrome de Grisel deve ser considerada no 
diagnóstico diferencial de torcicolo, principalmente em 
crianças. É fundamental a realização de exames de imagem 
para o diagnóstico desta entidade.

Pd.03.003
“web” CAroTídeo: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: PANCOTTE C.G.; TORRES A.E.; RIBEIRO 
G.M.R.; MAIA D.R.; WOLOSKER A.M.B.; BORRI M.L.; 
ABREU JUNIOR L.
instituição: Grupo Fleury - Hospital São Luiz (Unidade Mo-
rumbi)
Autor responsável: Dra. Clarissa Gasparin Pancotte
e-mail: cissagp@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do relato: O propósito 
desse artigo é relatar um caso de web carotídeo, forma rara de 
apresentação de displasia fibromuscular, e suas característi-
cas de imagem. 
história clínica: Mulher, 34 anos, com início agudo de cefa-
leia, hemiparesia do membro superior direito e relato de aci-
dente vascular cerebral isquêmico (AVCi) prévio. A ressonân-
cia magnética (RM) do encéfalo não demonstrou alterações 
agudas. Realizados angiorressonância (AngioRM), angiografia 
digital (AD) e ultrassonografia (USG) com Doppler da região 

cervical, evidenciando falha de enchimento com aspecto de 
membrana no bulbo carotídeo esquerdo, próximo a bifurcação, 
sem estenoses significativas, compatível com web carotídeo.
discussão e diagnóstico ou vice-versa:  Web carotídeo é 
uma forma rara de apresentação de displasia fibromuscular, 
uma arteriopatia não inflamatória, de etiologia desconhecida. 
Ocorre devido a uma hiperplasia e fibrose da camada íntima 
da artéria. Sua prevalência é desconhecida e acomete mais 
frequentemente mulheres jovens de meia idade. O aspecto de 
imagem é de uma membrana intraluminal no bulbo carotídeo 
determinando falha de enchimento e estenose. É comumente 
assintomática, mas pode ser causa de AVCi recorrente. Seus 
principais diagnósticos diferenciais são dissecção vascular, 
aneurismas pós-traumáticos e placa aterosclerótica
Conclusões: O reconhecimento desta patologia é importante 
pois direciona a terapêutica e evita complicações como o AVCi.

Pd.03.004
TumoreS de bASe de Crânio em TC e rm: 
PrinCiPAiS diAgnóSTiCoS diferenCiAiS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: FIGUEIREDO, MAP; LUZ, JPO; ZUPPANI, HB; 
EZZEDINNE, TA; SILVA, CJ; GOMES, RLE; GEBRIM, 
EMS; GARCIA, MRT
instituição: Instituto do Câncer do Estado de São Paulo - 
ICESP - HCFMUSP. Departamento de Radiologia e Oncolo-
gia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Autor responsável: Dra. MARIA AUGUSTA PACHECO 
FIGUEIREDO
e-mail: mapfigueiredo@hotmail.com
introdução e objetivos: Tumores de base de crânio são in-
frequentes em comparação às neoplasias de outras regiões da 
cabeça e pescoço, mas apresentam histologia mais variada. 
Dentre os exames de imagem, a tomografia computadorizada 
(TC) permite avaliar melhor a extensão e a invasão de es-
truturas ósseas adjacentes, enquanto a ressonância magnética 
(RM) é superior na visualização de partes moles, permitindo 
diferenciar entre formação expansiva e tecidos não tumorais. 
O objetivo desse ensaio é revisar as características de ima-
gem dessas lesões, principalmente as que auxiliam no estrei-
tamento dos diagnósticos diferenciais.
métodos: Foram retrospectivamente selecionados pacientes 
com exames de TC e RM provenientes de um hospital refe-
rência em oncologia, com confirmação histopatológica.
discussão: Comentamos as características de imagem das 
seguintes neoplasias: Craniofaringioma; Meningioma; Ade-
noma hipofisário; Cordoma; Condrossarcoma; Osteossar-
coma; Rabdomiossarcoma; Neurofibroma; Schwannoma; 
Nasoangiofibroma juvenil; Linfoma; Carcinoma epidermoi-
de;Carcinoma adenoide cístico; Metástases. 
Conclusões: Apesar do amplo espectro dos tumores que aco-
metem a base do crânio, os achados de imagem de cada uma 
das lesões permitiram um estreitamento dos diagnósticos di-
ferenciais. Portanto, apesar do importante papel do radiolo-
gista na avaliação da extensão da doença na base do crânio 
e adjacências, o estreitamento dos diferenciais por imagem 
também auxilia o paciente e a equipe médica quanto ao diag-
nóstico definitivo e tratamento específico.

Pd.03.005
LeSÕeS TrAumATiCAS doS oSSoS TemPorAiS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LUCAS JR, A; VENTO,E.
instituição: Grupo São Camilo Medicina Diagnóstica (Ma-
ringá - PR)



60 46a Jornada Paulista de Radiologia

Autor responsável: Dr. Ademar Lucas Junior
e-mail: ademarlucasjr@gmail.com
introdução e objetivos: Descrever os principais achados de 
imagem nos traumatismos dos ossos temporais e complica-
ções relacionadas.
métodos: Abordagem da anatomia dos ossos temporais (ore-
lhas externa, media e interna). Casos clínicos de pacientes 
com lesões traumaticas envolvendo os ossos temporais, ava-
liados por tomografia computadorizada (TC) e / ou ressonân-
cia magnética (RM-alto campo), com caracterizção das lesões 
ossiculares, labirinticas e neurovasculares, além de possíveis 
complicações de estruturas intracranianas sobrepostas às le-
sões temporais (contusões parenquimatosas, cefaloceles pós 
traumáticas,...).
discussão: O traumatismo craniano envolvendo os ossos 
temporais pode cursar com lesões decorrentes de fraturas 
(transversas, longitudinais ou oblíquas) ou relacionadas à 
movimentação brusca craniana (p.ex. hemorragia laribin-
tica). A avaliação concomitante das estruturas encefálicas 
adjacentes (lobos temporais e estruturas da fossa posterior) 
é mandatória, havendo maior sobreposição de lesões destas 
estruturas nos traumas de alta energia. É importante o reco-
nhecimento das estruturas anatômicas na avaliação destes 
pacientes para melhor correlação clinico-radiológica e esta-
belecimento prognóstico / terapêutico adequados, além de 
reduzir eventuais falsos positivos para fraturas temporais (pi-
tfalls anatômicos).
Conclusões: A identificação correta das estruturas anatô-
micas temporais, conhecimento do mecanismo de trauma e 
eventual correlação de métodos de imagem (TC e RM) são 
fatores importantes na avaliação de pacientes vítimas de trau-
matismo dos ossos temporais. 

Pd.03.006
doenÇA de kikuChi fuJimoTo e SeuS diAg-
noSTiCoS diferenCiAiS
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: MARCHIORI. L.B; MIGUEL. G.G; CARTAXO. 
V.C.F; CARVALHO. R.S
instituição: Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE)
Autor responsável: Dr. guilherme gibram miguel
e-mail: batata41@icloud.com
descrição sucinta do propósito do relato: Aventar a pos-
sibilidade de doença de Kikuchi-Fujimoto (DKF), dentre os 
diagnósticos diferenciais em mulheres jovens com adenome-
galia cervical, na vigência de febre recorrente.
história clínica: Paciente, feminina, 12 anos, sem comor-
bidades prévias ou intercorrências perinatais, procurou aten-
dimento médico com história de adenomegalia cervical há 
2 meses, associado a episódios de febre recorrente. Tratada 
empiricamente com azitromicina e ceftriaxone não obteve 
resolução clínica. Manteve-se com medicações sintomáticas, 
sendo internada para elucidação diagnóstica.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Descrevemos um 
caso de doença de Kikuchi-Fujimoto, cuja incidência é es-
timada entre 0,5 % a 5% de todas adenopatias com análise 
histológica. Os casos típicos ocorrem em mulheres jovens, 
com média de 30 anos, podendo variar de 6 a 80 anos. A febre 
é o sintoma inicial em até 50 % dos pacientes.Também são 
encontrados sintomas constitucionais, artrite, artralgia, hepa-
toesplenomegalia, adenomegalias (cervical) e rash cutâneo. A 
elucidação diagnóstica se dá pela biópsia linfonodal, não sen-
do possível a confirmação etiológica por exames de imagem.
Conclusões: O diagnóstico diferencial da DKF deve ser feito 
com LES, linfomas, doenças infecto-contagiosas (TB, toxo-
plasmose, EBV, HIV), vasculites, doença de Kawasaki e sar-

coidose. Apesar de ser diagnóstico de exclusão, a presença de 
febre e linfadenopatia cervical, especialmente em mulheres 
jovens, devem lembrar a possibilidade de DKF.

Pd.03.007
PLASmoCiTomA eXTrAmeduLAr nA bASe dA 
LínguA: umA LoCALizAÇÃo rArA.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: SILVA, M. M.; ARAUJO, T. A.; PEREIRA, K. G.; 
MUNIZ, B.C.; COSTA, L.M.; SIMOES, I.Q.; FERREIRA, 
C.L.S.; DIAS, C.S.
instituição: Hospital Federal de Bonsucesso, Rio de Janeiro, 
RJ, Brasil.
Autor responsável: Dra. Marina Magalhães Silva
e-mail: marinamagalhaes88@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar o caso 
raro de plasmocitoma extramedular (PEM) na base da língua, 
uma doença rara, em uma localização incomum, ressaltando os 
achados tomográficos e a importância do diagnóstico acurado.
história clínica: Paciente sexo feminino, 43 anos, apresen-
tando odinofagia e disfagia. A laringoscopia indireta eviden-
ciou lesão vegetante na base da língua. Foi realizada uma 
tomografia que apresentou imagem polipóide, ovalada, com 
densidade de partes moles, medindo cerca de 0,8cm em seu 
maior eixo, na base da língua à esquerda. Ausência de linfo-
nodomegalias cervicais. A laringoscopia direta com biópsia 
incisional revelou tratar-se de plasmocitoma.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: PEM na base da lín-
gua. O PEM é raro, compreende cerca de 3% das neoplasias 
plasmocitárias, e é caracterizado histopatologicamente por 
infiltrado de células plasmáticas de maturidades diversas e 
produtoras de imunoglobulina monoclonal fora da medula 
óssea. Cerca 80 a 90% ocorre na região da cabeça e pesco-
ço, mais freqüentemente na nasofaringe e seios paranasais 
(75%), sendo incomum na orofaringe (12%). O pico de in-
cidência situa-se nos 50-60 anos de idade, sendo duas vezes 
mais frequente no sexo masculino.
Conclusões: Os plasmocitomas apresentam aparências e lo-
calizações variadas. Por isso é importante o radiologista estar 
familiarizado com PEM dentre os diagnósticos diferenciais e 
a importância do diagnóstico e tratamento precoce.

Pd.03.008
TrAumA de fACe - o que ProCurAr? AChA-
doS ComunS, ArmAdiLhAS e LeSÕeS PouCo 
LembrAdAS.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: TESSAROLLO, B.; TESSAROLLO A.L.A.H.; 
NORO F.; HOLANDA, I.C.; CARVALHO A.P.R.; CRISTO-
FANO, C.H.C.; PINHEIRO, R.A.
instituição: Hospital Barra D´Or - Rede D´Or São Luiz
Autor responsável: Dr. Bernardo Tessarollo
e-mail: btessa@gmail.com
introdução e objetivos: O trauma de face é relativamente 
comum nos hospitais de emergência, principalmente relacio-
nado a acidentes automobilísticos e à violência urbana. Os 
exames de imagem desempenham papel fundamental na ava-
liação das vítimas deste tipo de trauma.
métodos: São apresentados diversos casos de traumas na 
face, com exames de tomografia computadorizada e algumas 
radiografias.
discussão: A face engloba diversas estruturas que merecem 
uma avaliação criteriosa no trauma. As lesões podem incluir 
desde hematomas superficiais, passando por fraturas nasais, 
na órbita, na mandíbula e nos dentes, até a extensão à base 
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do crânio. A análise das estruturas adjacentes, como a porção 
que pode ser visibilizada das mastoides e do conteúdo crania-
no também não pode ser deixada de lado, pois muitas vezes 
no exame da face se detectam lesões adjacentes. Os exames 
de imagem, notadamente a tomografia computadorizada, são 
essenciais nesta avaliação.
Conclusões: Conhecer os diversos achados possíveis no pa-
ciente vítima de um trauma facial é fundamental para o radio-
logista que lida com exames de emergência, para que possa 
realizar um diagnóstico rápido e preciso.

Pd.03.009
SiALoAdeniTe - ASPeCToS de imAgem
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: TESSAROLLO, B; AUTRAN, T.B.; MELO, 
A.S.A.; BALDASSARRE, V.; HOLANDA I.C.; TESSA-
ROLLO, A.L.A.H.; PATROCINIO, N.P.; NORO, F.
instituição: Hospital Barra D´Or - Rede D´Or São Luiz
Autor responsável: Dr. Bernardo Tessarollo
e-mail: btessa@gmail.com
introdução e objetivos: A inflamação das glândulas saliva-
res tem diversas causas, podendo ser aguda ou crônica. Os 
exames de imagem desempenham um papel importante no 
diagnóstico, na avaliação da gravidade e de possíveis etiolo-
gias da sialoadenite.
métodos: São apresentados diversos casos de sialoadenite, 
com exames de ultrassonografia, Doppler, tomografia com-
putadorizada e ressonância magnética, ilustrando e revendo 
as diversas apresentações e causas, com acometimento de 
glândulas parótidas e/ou submandibulares, assim como das 
possíveis complicações.
discussão: A sialoadenite pode ser aguda ou crônica, pode 
ser bacteriana, viral, causada por processo obstrutivo (cálcu-
lo), associada a síndrome de Sjögren, síndrome de Mikulicz, 
após radioterapia ou mesmo após iodoterapia. Os exames de 
imagem ajudam na caracterização de eventuais causas, como 
a presença de um cálculo ductal, na detecção de complica-
ções, como a formação de abscessos e na orientação da con-
duta terapêutica.
Conclusões: Conhecer as diversas formas de apresentação, 
as causas e eventuais complicações das sialoadenites é im-
portante para o médico radiologista, para que o mesmo possa 
desempenhar seu papel na condução dos casos.

Pd.03.010
SChwAnnomAS em CAbeÇA e PeSCoÇo: um en-
SAio PiCTóriCo de SuAS diferenTeS LoCALi-
zAÇÕeS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: AMANCIO CT, OLIVEIRA DJL, LIMA TC, PAI-
XAO TSA, GODOY LFS, SILVA LN, LEITE CC, GEBRIM 
EMMS
instituição: Hospital Sírio Libanês
Autor responsável: Dra. Camila Amancio
e-mail: amancio.camila@yahoo.com.br
introdução e objetivos: Os schwannomas são tumores da 
bainha neural que podem ocorrer em diferentes localizações, 
sendo 25 a 43% dos casos em cabeça e pescoço. Mais comu-
mente o schwannoma acomete o nervo vestibular, seguido 
pelo nervo trigêmeo, sendo o envolvimento de outros nervos 
mais raro. O objetivo é apresentar diferentes localizações de 
schwannomas em cabeça e pescoço.
métodos: Ensaio pictórico com casos comprovados de 
schwannomas acometendo diferentes nervos em cabeça e 
pescoço como nervo vago, hipoglosso, vidiano, infraorbi-

tário, glossofaríngeo, facial, trigêmeo e intralabiríntico por 
meio de tomografia computadorizada (TC) ou ressonância 
magnética (RM). Serão também demonstrados seus princi-
pais diagnósticos diferenciais, assim como casos de neuro-
fibromatose com schwannomas múltiplos e apresentações 
atípicas com áreas císticas e sangramento intratumoral.
discussão: Os schwannomas ocorrem como lesões isola-
das de crescimento lento, exceto na neurofibromatose tipo 
2, onde se caracterizam schwannomas vestibulares bilate-
rais. O aspecto típico na RM é de massa isointensa em T1 e 
com hiperssinal em T2, que realçam avidamente pelo meio 
de contraste. Na TC apresentam-se como massa com realce 
pós-contraste.
Conclusões: O conhecimento das diferentes localizações de 
schwannomas serve de importante subsídio para o seu diag-
nóstico diferencial.

Pd.03.011
fibromA CondromiXóide nASAL
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: BRANDT, C.R.; PINTO, M.R.; MACEDO, F.C; 
BOASQUEVISQUE, E.
instituição: Instituto Nacional de Câncer (INCA)
Autor responsável: Sr. Camila Roberta Brandt
e-mail: camila_brandt@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Apresentar um 
caso de fibroma condromixóide (FCM) nasal.
história clínica: Feminino, 34 anos, assintomática, com 
massa nasal polipoide. Realizou Tomografia Computadoriza-
da (TC), Ressonância Magnética (RM) e histopatologia.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A TC mostrou mas-
sa nasal, sólida, lobulada com impregnação heterogênea, che-
gando à coana, seio maxilar e células etmoidais direitas, com 
calcificações, erosão, remodelamento ósseo e desvio do septo 
nasal. A lesão ultrapassava a linha média, destruía a lâmina 
papirácea direita, ocupando os espaços extra e intraconal, o 
ápice da órbita e a fissura orbitaria inferior, com proptose. 
Havia erosão do clivo, grande asa e plano esfenoidal, invasão 
do seio cavernoso direito e massa extra-axial. Na RM, a lesão 
apresentava hipossinal em T1 e hiperssinal em T2, heterogê-
nea com intenso realce após contraste. As carótidas caverno-
sas estavam deslocadas sem invasão. A histopatologia foi de 
FCM. Foram positivos os marcadores vimentina e actina de 
músculo liso, com Ki-67 < 1%.
Conclusões: O FCM é um tumor benigno (menos de 1% dos 
tumores ósseos), acometendo a segunda e terceira décadas, 
mais frequente nas metáfises dos ossos longos. Em cabeça e 
pescoço, representa 2% dos casos, geralmente mandíbula e 
maxila. O tumor sinonasal é mais raro, de crescimento lento, 
insidioso e com sintomas inespecíficos, como obstrução na-
sal, cefaleia e edema.

Pd.03.013
diAgnóSTiCo diferenCiAL Por imAgem dAS 
AnomALiAS VASCuLAreS dA órbiTA – enSAio 
PiCTóriCo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PADILHA, I.G; BIANCHINI, A.P.A.P; ZUPPANI, 
H.B.; ROCHA, A.J.
instituição: Serviço de Diagnostico por Imagem, Irmandade 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, Brasil.
Autor responsável: Dr. Igor Gomes Padilha
e-mail: igorpadilha_@hotmail.com
introdução e objetivos: As malformações vasculares orbitá-
rias (MVO) são classificadas segundo história natural, padrão 
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de crescimento e histologia em: hemangiomas capilares, mal-
formações vasculares venosas e venolinfáticas, lesões arte-
riais ou arteriovenosas e neoplasias. A correta associação dos 
achados clinicorradiológicos pode aumentar a acurácia diag-
nóstica. Este ensaio visa ilustrar de forma didática os achados 
típicos, por imagem, que permitem estreitar as possibilidades 
diagnósticas.
métodos: Foram realizadas revisão da literatura e análise re-
trospectiva de uma séria de casos de MVO.
discussão: A atual classificação das anomalias vasculares 
(2014) da International Society for the Study of Vascular 
Anomalies realça o papel do reconhecimento dos padrões 
estruturais dos tumores vasculares e das malformações. O 
radiologista deve estar familiarizado com algumas particu-
laridades técnicas úteis à interpretação cuidadosa dos méto-
dos de imagem, visando aumentar a acurácia do diagnóstico 
não-invasivo. Imagens tardias na suspeita das malformações 
cavernosas, manobra de Valsalva para varizes orbitárias, e o 
reconhecimento de algumas peculiaridades em lesões típicas, 
como nível líquido-líquido nas malformações venolinfáticas 
e realce progressivo nas malformações cavernosas, são ar-
tifícios recomendados ao arsenal diagnóstico de todo espe-
cialista.
Conclusões: As características clínico-radiológicas gerais 
das MVO são superponíveis, necessitando do entendimento 
da classificação e da minuciosa integração dos achados clini-
co-epidemiológicos e por imagem para a elucidação diagnós-
tica específica das MVO.

Pd.03.014
meTáSTASeS orbiTáriAS: APreSenTAÇÕeS Tí-
PiCAS e inTrigAnTeS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: RODRIGUES, M.A.S.; DAL-BÓ, M.B.; SUMI, 
D.V.; SOARES, C.R.; GOMES, R.L.E.;DANIEL, M.M.; 
GARCIA, M.R.T., FUNARI, M.B.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dra. Mariana Athaniel Silva Rodrigues
e-mail: mariathaniel@gmail.com
introdução e objetivos: As metástases orbitárias são rela-
tivamente incomuns e representam de 2-11% das neoplasias 
orbitárias. São menos comuns que os tumores intraoculares 
e que a extensão direta de tumores de estruturas adjacentes. 
O objetivo deste estudo é estudar os achados de imagem su-
gestivos de metástases orbitárias, assim como suas apresen-
tações clínicas e diagnóstico por imagem.
métodos: Revisão dos casos de neoplasias orbitárias com 
diagnóstico por imagem (CT ou RM), associados a confirma-
ção histopatológica ou evolutiva.
discussão: As metástases orbitárias envolvem com mais fre-
quência o quadrante superolateral extraconal e inicialmente 
poupam a musculatura extraocular. Os focos primários mais 
frequentes são mama, pulmão, próstata e melanoma, com 
11% de origem desconhecida A apresentação por imagem é 
variável e muitas vezes um desafio diagnóstico na sua apre-
sentação inicial, geralmente apresentando-se como uma lesão 
com atenuação de partes moles associada a realce pós-con-
traste. A conformação varia desde lesões arredondadas até 
lesões de limites mal definidos e com aspecto infiltrativo.
Conclusões: O diagnóstico de uma metástase orbitária geral-
mente indica uma doença avançada, com prognóstico ruim. O 
seu conhecimento e suspeita diagnóstica pelo radiologista é 
essencial para o diagnóstico precoce e o correto estadiamento 
de neoplasias.

Pd.03.015
neurobLASTomAS dA CAbeÇA AoS PéS. Cor-
reLAÇÃo AnáTomo-rAdioLógiCA.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: RODRIGUES, M.A.S.; GOMES, R.L.E.; SUMI, 
D.V.; SOARES, C.R.; DANIEL, M.M.; GARCIA, M.R.T., 
FUNARI, M.B.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dra. Mariana Athaniel Silva Rodrigues
e-mail: mariathaniel@gmail.com
introdução e objetivos: Os neuroblastomas são tumores 
com origem em células da neuroectoderme primitiva ou da 
crista neural (precursores da medula adrenal e do sistema 
nervoso simpático), que ocorrem tipicamente em crianças 
jovens. Têm localização variável, com a maioria dos casos 
intra-abdominais localizados na adrenal (35%) e no retroperi-
tônio (35%), seguidos do mediastino posterior (20%), sendo 
apenas 1-5% dos casos cervicais. O objetivo deste estudo é 
estudar seus achados de imagem, apresentações histológicas 
e diagnóstico.
métodos: Apresentamos casos documentados por estudos 
de imagem, CT, US, PET-CT ou RM, todos confirmados por 
exame anatomopatológico.
discussão: Os neuroblastomas primários geralmente são 
massas sólidas bem delimitadas, com realce pelo meio de 
contraste, que envolvem cadeias simpáticas. O diagnóstico 
deve ser complementado pela dosagem sérica de catecola-
minas, presente em 95% dos casos. Na apresentação his-
tológica, são divididos em um espectro que varia entre os 
ganglioneuromas benignos, os ganglioneuroblastomas e os 
neuroblastomas.
Conclusões: O estudo de imagem é essencial para o diag-
nóstico, estadiamento e diferenciação de focos primários ou 
secundários do neuroblastoma, sendo fundamental o seu co-
nhecimento pelos médicos radiologistas.

Pd.03.018
doenÇA de CreuTzfeLdT-JAkob e AChAdoS À 
reSSonânCiA mAgnéTiCA
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: MURELI, I, L.; BUMLAI, L, T.
instituição: CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
Autor responsável: Dra. ISABELA LEMOS MURELLI
e-mail: isalemos.m@gmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: A doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é a mais comum 
doença por príon e é conhecida popularmente como a “ Do-
ença da vaca louca “. O intuito do trabalho é discorrer sobre o 
melhor método diagnóstico para aumentar a sensibilidade do 
diagnóstico imaginológico da doença.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): A 
doença tem evolução inexoravelmente fatal. Na maioria dos 
casos é esporádica e pode ser hereditária. Formas infecciosas 
têm sido relatadas em transplantes de córnea e instrumentos 
cirúrgicos contaminados entre outras.
discussão: A tomografia computadorizada não ajuda no diag-
nóstico, apresentando achados inespecíficos. Achados à resso-
nância magnética quando ponderados em difusão podem ser 
característicos da doença de Creutzfeldt-Jakob e podem for-
necer pista diagnóstica. Assim, as características da DCJ à di-
fusão aumentam a precisão do diagnóstico da CJD, particular-
mente quando outros exames complementares são negativos.
Conclusões: O aumento de suspeição do diagnóstico da 
Doença de Creutzfeldt-Jakob se dá a partir da análise de 
sequências ponderadas em difusão entre outras caracte-
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rísticas de imagens, porém não definidoras relaciona-se a 
sua importância na vigilância global de todas as formas da 
Doença de Creutzfeldt-Jacob (DCJ) a nível de vigilância 
sanitária para assim evitar novos casos quando transmiti-
dos por gado com encefalopatia espongiforme bovina ou 
outras formas de transmissão.

Pd.03.020
ProCedimenToS eSTéTiCoS fACiAiS: Como 
reConheCer e AVALiAr SuAS ComPLiCAÇÕeS.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: FERNANDES, R.B.P.; ROCHA, S.R.; NUNES, L. 
S.; SARPI, M.; LEITE, C. C.; GEBRIM, ELOISA M. M.
instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Autor responsável: Dra. Renata Fernandes Batista Pereira
e-mail: renatafernandesbp@gmail.com
introdução e objetivos: Procedimentos estéticos faciais são 
cada vez mais realizados, muitas vezes utilizando-se implan-
tes, enxertos e materiais injetáveis para preenchimento. Neste 
contexto, o radiologista vem sendo requisitado a reconhecer 
sua presença, aspectos habituais e avaliar suas possíveis com-
plicações. O objetivo deste ensaio é revisar as características 
de imagem dos diferentes tipos de procedimentos estéticos 
faciais e suas complicações.
métodos: Potencialmente todos os procedimentos cosméti-
cos podem incorrer em complicações, que incluem infecção, 
migração ou deslocamento, inflamação e reações de corpo 
estranho. Em vista disso, demonstraremos através de exames 
de imagem variados tipos de procedimentos estéticos da face 
e pescoço, bem como suas complicações associadas, descre-
vendo os principais aspectos radiológicos relevantes para seu 
adequado reconhecimento e avaliação.
discussão: Nos últimos anos, diferentes materiais injetáveis 
e técnicas cirúrgicas mais invasivas vêm sendo desenvolvi-
dos para proporcionar o rejuvenescimento facial e da região 
do pescoço. Como resultado, não é incomum encontrarmos 
essas alterações em exames de imagem, seja de forma inci-
dental ou para avaliar suas complicações agudas e crônicas.
Conclusões: É fundamental que os radiologistas reconheçam 
os diferentes padrões de imagem após a realização de proce-
dimentos estéticos da face e pescoço, para que os mesmos 
não sejam interpretados como patológicos e, para que as suas 
possíveis complicações sejam prontamente reconhecidas.

Pd.03.021
ASPeCTo doS mATeriAiS uTiLizAdoS em TrA-
TAmenToS odonToLógiCoS noS eXAmeS de 
TomogrAfiA ComPuTAdorizAdA de fACe: 
enSAio PiCTóriCo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SARAIVA, T. V.; SUMI, D. V.; GARCIA, M. R. T.; 
GOMES, R. L. E.; FUNARI, M. B. G.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dr. THIAGO DE VASCONCELOS SA-
RAIVA
e-mail: thiagosaraiva@gmail.com
introdução e objetivos: Os radiologistas gerais, neurorra-
diologistas ou especialistas em cabeça e pescoço têm se depa-
rado cada vez mais com imagens de materiais odontológicos, 
devido ao aumento crescente do número de solicitação de 
exames de tomografia da região da face para pacientes víti-
mas de trauma, processos infecciosos/inflamatórios ou algia 
facial. Esses materiais são bastante diversificados e sua iden-
tificação e denominação correta dependem de conhecimento 
odontológico específico. O objetivo desse trabalho é descre-

ver os achados de imagem por tomografia computadorizada 
dos materiais utilizados em tratamentos odontológicos.
métodos: Utilizaremos imagens de nosso arquivo de estu-
dos de tomografia computadorizada da região da face para 
demonstrar os diversos aspectos de materiais utilizados em 
tratamentos odontológicos.
discussão: Serão exemplificadas diversas formas e materiais 
utilizados nos tratamentos odontológicos, como: Restaura-
ções de amálgama ou resinas; Tratamento endodôntico sem e 
com prótese de coroa com pino metálico; Aparelhos ortodô-
nticos fixos, móveis ou expansor de palato; Fio metálico de 
contenção dentária; Pônticos fixos e removíveis; Implantes 
dentários; Hastes metálicas de sustentação de próteses; Pla-
cas e pinos metálicos de fixação de osteotomias.
Conclusões: O conhecimento das imagens e da nomenclatura 
correta dos materiais de tratamento odontológico deve fazer 
parte da formação dos médicos radiologistas que laudam exa-
mes de tomografia computadorizada da região facial.

Pd.03.023
Tumor fibroSo SoLiTário em CAbeÇA e PeS-
CoÇo - reViSÃo dA LiTerATurA
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: DUARTE, L.G.P.; DALPRÁ; F.A.R.; KANAS, 
A.F.; OLIVETTI, B.C.; TOYAMA, C.; GARCIA, M.R,T.; 
SARPI, M.O.; GOMES, R.L.E.; GEBRIM, E.M.M.S.
instituição: Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (In-
Rad HC-FMUSP).
Autor responsável: Dr. Luis Gustavo Palhiari Duarte
e-mail: palhiariduarte@gmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: O presente trabalho irá discutir as atualizações e revisar 
os principais achados de imagem do tumor fibroso em Cabe-
ça e Pescoço (CP).
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): O tu-
mor fibroso solitário (TFS) é considerado uma neoplasia me-
senquimal pouco frequente, que apresenta crescimento lento 
e indolente, com mais da metade dos casos se originando na 
cavidade torácica. Embora descrito como essencialmente be-
nigno, variantes malignas já foram relatadas.
discussão: Em CP, os sítios mais afetados são a cavidade 
oral e os seios paranasais, porém outros locais podem ser aco-
metidos. A tomografia computadorizada (TC) pré-contraste 
demonstra massa isoatenuante ou levemente hipoatenuan-
te. Calcificações são incomuns. Na ressonância magnética 
(RM), há hipossinal ou leve hipossinal em T1 e heterogêneo 
sinal intermediário em T2. A difusão pode auxiliar na dife-
renciação com tumores malignos. Após a administração do 
meio contraste, observa-se importante realce das lesões. Re-
centemente, as técnicas de permeabilidade e perfusão vêm 
demonstrando resultados promissores em CP, podendo num 
futuro próximo fazer parte da avaliação destes tumores.
Conclusões: A presente revisão irá expor as principais carac-
terísticas do TFS em CP, com destaque para os achados na TC 
e RM, além de apresentar ao leitor as técnicas avançadas de 
RM mais recentes utilizadas.

Pd.03.024
mALformAÇÕeS CongêniTAS dA oreLhA in-
TernA: um enSAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: CATANI, J.H.; TAVARES, C.C.; SILVA, PEDRO 
U.M.; DUARTE, L.G.P.; MURAKOSHI, R.W.; TOYAMA, 
C.; SARPI, M.O.; GOMES, R.L.E.; GEBRIM, E.M.M.S.
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instituição: Instituto de Radiologia da Faculdade de Medici-
na da Universidade de São Paulo
Autor responsável: Dra. Juliana Hiraoka Catani
e-mail: julianacatani@hotmail.com
introdução e objetivos: As anomalias congênitas da ore-
lha interna são reportadas em 20-30% dos casos de perda 
auditiva neurossensorial (PANS), sendo a maior causa de 
incapacidade da infância no mundo, afetando 6 em 1000 
crianças. As imagens por Tomografia Computadorizada 
(TC) e Ressonância Magnética (RM) representam um papel 
importante na avaliação desses casos, dando informações 
importantes no pré-operatório do implante de cóclea, além 
de detectar pistas da etiologia da perda auditiva e comorbi-
dades associadas. O principal objetivo deste estudo é ilus-
trar vários exemplos do espectro das malformações congê-
nitas da orelha interna.
métodos: Foram selecionadas uma série de imagens de TC e 
RM que representam exemplos de malformações congênitas 
da orelha interna.
discussão: As malformações da orelha interna que serão ilus-
tradas neste ensaio pictórico variam na severidade da apre-
sentação, podendo ser classificadas em ordem decrescente de 
severidade: aplasia labiríntica (anomalia de Michel), aplasia 
coclear, deformidades de cavidade comum, malformações 
císticas vestibulococleares, hipoplasia vestibulococlear e 
partição incompleta tipo II (displasia de Mondini), resultan-
do cada uma de um insulto em períodos do desenvolvimento 
embrionário progressivamente mais tardios.
Conclusões: Diante da prevalência e morbidade oferecida 
pela PANS, o conhecimento do espectro das malformações 
congênitas da orelha interna é importante na formação de 
todo radiologista.

Pd.03.036
Síndrome de VogT-koYAnAgi-hArAdA: o 
que o rAdioLogiSTA deVe SAber
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: NOGUEIRA, G.F.; ALMEIDA, G.T.S.C.; GUI-
MARÃES T.; DUARTE, L.G.P.; GOMES, R.L.E.; HIRATA, 
C.E.; YAMAMOTO, J.H.; GEBRIM, E.S.
instituição: Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (In-
Rad - HC/FMUSP)
Autor responsável: Dr. Guilherme Teixeira e Silva de Car-
valho Almeida
e-mail: guilhermealmeida90@gmail.com
introdução e objetivos: A síndrome de Vogt-Koyanagi-Ha-
rada (SVKH) é uma rara doença multissistêmica e autoimune 
que afeta tecidos com melanócitos. O objetivo deste ensaio é 
demonstrar os achados de imagem da doença e a importância 
do tratamento precoce para o tratamento. A epidemiologia, fi-
siopatologia, classificação e critérios diagnósticos da SVKH 
serão apresentados.
métodos: Serão demonstrados os achados da tomografia 
computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM) de sete 
pacientes diagnosticados com essa síndrome.
discussão: A SVKH caracteriza-se por uveíte inflamatória 
granulomatosa bilateral associada a descolamento exsuda-
tivo de retina, além de manifestações auditivas, cutâneas e / 
ou neurológicas. Com esse amplo espectro de sintomatologia, 
o diagnóstico dessa condição pode ser desafiador e, portanto, 
tardio, evoluindo com complicações irreversíveis, como a per-
da da visão. Destarte, o diagnóstico precoce pode potencial-
izar o tratamento, resultando em uma evolução mais benigna.
Conclusões: Os métodos de imagem associados aos dados 
clínicos são importantes no diagnóstico precoce da SVKH, 

possibilitando excluir seus diagnósticos diferencias, além do 
pronto reconhecimento de suas complicações, minimizan-
do-as quanto a sua duração e intensidade.

Pd.03.037
SinAL dA “ConChA PreTA” nA reSSonânCiA 
mAgnéTiCA Como PrediTor de muCormiCo-
Se: reLATo de CASo.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: WU, D. S. K.; BURLIN, S.; KITAMURA, F. C.; 
ANDRADE, A. C. M.; TIBANA, L. A. T.
instituição: Departamento de Diagnóstico por Imagem da 
Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São 
Paulo
Autor responsável: Dr. Daniel Shen Kuan Wu
e-mail: danielwu_7@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar um caso 
de mucormicose rinocerebral com sinal da “concha preta”, 
revisando a literatura sobre esse sinal e sua relevância clínica 
para o diagnóstico e tratamento destes pacientes.
história clínica: Masculino, 44 anos, diabético, com inter-
nação recente por cetoacidose diabética. Queixa-se de dor 
em olho esquerdo associado a cefaléia há 10 dias. Ao exame 
apresenta quemose e proptose do olho esquerdo. Ressonância 
magnética com pansinusopatia, extensão para órbita esquer-
da e abscesso na região frontal ipsilateral. Produto de sinu-
sectomia compatível com mucormicose.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A mucormicose ri-
nocerebral afeta principalmente pacientes diabéticos e imu-
nocomprometidos. Os esporos invadem a mucosa nasal e 
germinam formando hifas angioinvasivas, causando infarto 
do tecido envolvido, que apresenta-se com ausência de re-
alce, chamado sinal da “concha preta”. Em contrapartida, os 
casos de rinosinusite bacterianas não promovem necrose dos 
tecidos afetados e consequentemente não alteram o realce da 
mucosa nem o sinal em T2. A morbi-mortalidade da mucor-
micose rinocerebral é elevada e pode apresentar complica-
ções graves e até morte.
Conclusões: O sinal da “concha preta” pode ajudar no diag-
nóstico e tratamento precoce da mucormicose, essenciais para 
a sobrevivência e para minimizar as sequelas neurológicas.

Pd.03.040
hemAngioendoTeLiomA kAPoSiforme de 
LA nASofAringe
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: BACALLA VALLES, JOSE; LAZO GORDILLO, 
DENYS EDGAR
instituição: HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBA-
GLIATI MARTINS
Autor responsável: Dr. JOSE ALEJANDRO BACALLA 
VALLES
e-mail: pp134@hotmail.com
introdução e objetivos: A síndrome de Vogt-Koyanagi-Ha-
rada (SVKH) é uma rara doença multissistêmica e autoimune 
que afeta tecidos com melanócitos. O objetivo deste ensaio é 
demonstrar os achados de imagem da doença e a importância 
do tratamento precoce para o tratamento. A epidemiologia, fi-
siopatologia, classificação e critérios diagnósticos da SVKH 
serão apresentados.
métodos: Serão demonstrados os achados da tomografia 
computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM) de sete 
pacientes diagnosticados com essa síndrome.
discussão: A SVKH caracteriza-se por uveíte inflamatória 
granulomatosa bilateral associada a descolamento exsuda-
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tivo de retina, além de manifestações auditivas, cutâneas e 
/ ou neurológicas. Com esse amplo espectro de sintomat-
ologia, o diagnóstico dessa condição pode ser desafiador 
e, portanto, tardio, evoluindo com complicações irre-
versíveis, como a perda da visão. Destarte, o diagnóstico 
precoce pode potencializar o tratamento, resultando em 
uma evolução mais benigna.
Conclusões: Os métodos de imagem associados aos dados 
clínicos são importantes no diagnóstico precoce da SVKH, 
possibilitando excluir seus diagnósticos diferencias, além do 
pronto reconhecimento de suas complicações, minimizan-
do-as quanto a sua duração e intensidade.

4 - CArdioVASCuLAr

Pd.04.001
oCLuSÃo CrôniCA ToTAL do TronCo dA Ar-
TériA CoronáriA eSquerdA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: DE SIQUEIRA, M.E.M;MELO C.A.;DIAS M.I.;-
GRAVINATTI M.C; GABURE, L.A.;CATTANI C.A.M.
instituição: Hospital Beneficência Portuguesa - Med Ima-
gem, São Paulo, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dra. MARIA EDUARDA MENEZES 
DE SIQUEIRA
e-mail: dadasiqueira82@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: A oclusão total 
crônica (OTC) do tronco da artéria coronária esquerda (TCE) 
é raramente observada na angiocoronariografia. Na literatu-
ra existem poucos relatos de casos de OTC do TCE. A inci-
dência estimada é de apenas 0,06% a 0,1%. A apresentação 
clínica é variável, desde pacientes assintomáticos a casos de 
angina instável e insuficiência cardíaca congestiva.
história clínica: Paciente sexo feminino, 53 anos, com ante-
cedente familiar de doença arterial coronária (DAC) precoce. 
Negava sintomas ou outros fatores de risco para DAC.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Submetida a angio-
tomografia de artérias coronárias (ATAC) com escore de cál-
cio (EC) que evidenciou EC de 17 e OTC do TCE. Artéria co-
ronária direita (CD) dominante emitindo circulação colateral 
para a artéria descendente anterior e circunflexa. Presença de 
placa calcificada no terço proximal da CD sem estenose. Os 
achados de ATAC foram confirmados pela cineangiocorona-
riografia. Cintilografia do miocárdio sem sinais de isquemia e 
função sistólica ventricular preservada. Pela ausência de sin-
tomas e cintilografia normal foi optado por manter a paciente 
em tratamento clínico.
Conclusões: A OTC do TCE é extremamente rara. Relata-
mos um caso de uma paciente com OTC do TCE diagnos-
ticada pela ATAC. A ATAC demonstrou ser um método não 
invasivo confiável no diagnóstico desta condição.

Pd.04.002
Síndrome de VeiA CAVA SuPerior : eXube-
rAnTe CirCuLAÇÃo CoLATerAL inComum
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: MENEZES, C.S.S.; TOURINHO, T.L.; LACER-
DA, C.S.; ROCHA R.B.C.; NETO J.M.D.; CP MARCHON, 
C.R.; SOUZA, A.S.S.; COSTA, J.R.B.
instituição: Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG)
Autor responsável: Dra. Camila Specht Silva menezes
e-mail: camilaspecht@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: A partir de um 
relato de caso de síndrome da veia cava superior (VCS) de-

corrente de um processo expansivo maligno intratorácico, 
analizamos o recrutamento de vasos nos tipos comuns e in-
comuns de circulação colateral, assim como discutimos os 
aspectos radiológicos e a fisiopatologia da obstrução da VCS.
história clínica: Trata-se de um paciente masculino, 43 
anos, com de carcinoma indiferenciado de pulmão desde 
maio/2015, por opção do paciente ainda sem tratamento. 
Apresenta edema no membro superior direito e região toráci-
ca há 15 dias, associado à disfagia para sólidos. Realizou An-
giotomografia de tórax e abdome que evidenciou exuberante 
rede de circulação colateral típica, assim como circulação 
colateral incomum (conexões venosas sistêmicopulmonares, 
cavoportais e intrahepáticas).
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A oclusão da VCS 
é frequentemente relacionada a malignidades e consiste em 
uma emergência oncológica. A rapidez com que o quadro se 
instala e a rede de circulação colateral que portador desenvol-
ve, possuem implicações em seu prognóstico e tratamento.
Conclusões: No presente trabalho, apresentaremos as difi-
culdades que podem ser encontradas para o diagnóstico da 
síndrome da VCS, exaltando a importância em se conhecer 
as vias colaterais para compreensão dos sintomas do shunt 
direita-esquerda na obstrução da cava superior.

Pd.04.003
CorAÇÃo enTreCruzAdo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: FERREIRA, A.F.P; OLIVEIRA, D.S.; ROSEM-
BERG.S; LIMA.C.A; NOGUEIRA-FILHO.J.M; CASTRO. 
R.N.C.; OMAR.K.S.
instituição: Instituto do Coração (InCor) do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de  
São Paulo.
Autor responsável: Dra. Ana Flávia Pina Ferreira
e-mail: flavinhapferreira@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: O presente tra-
balho tem por objetivo relatar o caso de uma paciente com 
diagnóstico de Coração Entrecruzado, uma anomalia extre-
mamente rara e portanto, de interesse da comunidade médica.
história clínica: K.A.C., sexo feminino, 30 anos, com diag-
nóstico de cardiopatia congênita na infância, sem maiores 
especificações, apresentando dispneia aos médios esforços e 
palpitações esporádicas, mesmo com tratamento clínico.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Estudo tomográfi-
co recente evidenciou cardiopatia com disposição espacial 
atípica dos ventrículos e artérias, com aspecto sugerindo co-
ração entrecruzado e saída em paralelo dos grandes vasos, 
embora com concordância ventrículo-arterial. Observou-se 
ainda comunicação interventricular de via de entrada ampla, 
hipoplasia do ventrículo direito, estenose importante da arté-
ria pulmonar e forame oval pérvio. Coração Entrecruzado é 
uma anomalia extremamente rara, caracterizada por rotação 
embrionária da massa ventricular no seu eixo longo, de for-
ma horária ou anti-horária, sem movimentação concomitante 
dos átrios. Dessa forma, os ventrículos alteram a sua relação 
espacial e posicionam-se contralateralmente aos átrios aos 
quais se conectam.
Conclusões: O presente trabalho é importante pois, devido às 
alterações estruturais complexas e à raridade da anomalia, a 
mesma é muitas vezes mal diagnosticada.

Pd.04.005
TuberCuLoSe PeriCárdiCA ASSoCiAdo A Sín-
drome dA VeiA CAVA SuPerior
Tipo de estudo: Relato de Caso
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Autores: LIMA, F. R. Q.; ZANONI, B. B.; LYRA, N. S.; 
SILVA, Y. O.; PEREIRA, M. M. L.; VOLPATO, R. G.; PER-
RILO, O. O.
instituição: HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SAN-
TOS NEVES
Autor responsável: Dr. FILIPE RODRIGUES QUITETE 
DE LIMA
e-mail: FILIPE_QUITETE@HOTMAIL.COM
descrição sucinta do propósito do relato: Tuberculose pe-
ricárdica é uma forma rara da doença podendo ser a sua única 
manifestação, sendo um diagnóstico diferencial importante 
da Síndrome da Veia Cava Superior (SVCS) por se tratar de 
uma doença endêmica no Brasil.
história clínica: Paciente 42 anos, nega tabagismo e contato 
com tuberculose, com história de tosse seca e dispnéia há 4 
meses. Atualmente encontra-se com congestão cervicofacial 
sugestiva de SVCS, e Tomografia Computadorizada demons-
tra lesão expansiva com atenuação de partes moles e realce 
após o contraste endovenoso, comprometendo o átrio direito 
e pericárdio, estendendo-se até ao mediastino superior, sem 
planos de clivagem com a veia cava superior (VCS).
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A tuberculose extra-
pulmonar pode atingir vários sistemas com quadros variados. 
Métodos de imagem associados a alto grau de suspeição podem 
ser decisivos na definição dos casos, sendo a comprovação do 
diagnóstico realizada pelo achado do bacilo no exame direto, na 
cultura, ou em amostra de biópsia. Doenças granulomatosas do 
mediastino podem causar SVCS por linfonodomegalia medias-
tinal e compressão com obstrução ao fluxo sanguíneo na VCS.
Conclusões: A tuberculose extrapulmonar apresenta clínica va-
riada e inespecífica, sendo de suma importância o conhecimen-
to de achados característicos nos exames de imagem para auxi-
liar o diagnóstico precoce e evitar complicações como a SVCS.

Pd.04.006
ASPeCToS do eLeTroCArdiogrAmA que Todo 
rAdioLogiSTA CArdíACo deVeriA SAber
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: ROMUALDO, A.P.; ALBUQUERQUE, A.S.; 
CARVALHO C.W.B.; SZARF, G.; GABRIEL F.C.M.; SPI-
NA, G.S.; PINTO, I.M.F.
instituição: Grupo Fleury, INCOR
Autor responsável: Dr. André Paciello Romualdo
e-mail: andre.romualdo@grupofleury.com.br
introdução e objetivos: Para a realização de um estudo 
de angiotomografia de coronárias, um dos pontos mais im-
portantes é o controle da frequência cardíaca com o uso de 
betabloqueadores. O objetivo desse painel é mostrar exem-
plos práticos de traçados eletrocardiográficos que podem in-
fluenciar o preparo e realização do exame.
métodos: Serão expostos os principais aspectos de um elet-
rocardiograma normal e exemplos de traçados que podem in-
fluenciar ou mesmo contra-indicar o uso de betabloqueadores.
discussão: O estudo das artérias coronárias por angiotomo-
grafia requer controle preciso da frequência e ritmo cardíacos. 
A frequência cardíaca máxima que torna possível a aquisição 
das imagens adequadas varia de acordo com a velocidade do 
aparelho utilizado, sendo necessária, em geral, frequência 
menor que 60 bpm. Além disso, é fundamental que o ritmo 
seja sinusal, já que ritmos irregulares durante o exame afetam 
o momento em que a imagem será adquirida e consequente-
mente a reconstrução dos blocos. Para tanto, utilizam-se an-
tes do exame betabloqueadores de diferentes tempos de du-
ração e picos de ação que reduzem a frequência cardíaca, mas 
que também possuem ações que podem ser contra-indicadas 
em algumas situações específicas de arritmia

Conclusões: Alguns traçados eletrocardiográficos devem ser 
de conhecimento de todo radiologista que lida com imagem 
cardíaca por angiotomografia.

Pd.04.007
CALCifiCAÇÃo CASeoSA de AneL VALVAr mi-
TrAL– ASPeCToS de imAgem
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: ROMUALDO, A.P.; ALBUQUERQUE, A.S.; CAR-
VALHO, C.W.B.; GABRIEL, F.M.C.; SZARF, G.; PINTO, I.M.F.
instituição: Grupo Fleury
Autor responsável: Dr. André Paciello Romualdo
e-mail: andre.romualdo@grupofleury.com.br
introdução e objetivos: A calcificação caseosa do anel mitral é 
um achado raro que pode ser confundida nos exames de imagem 
com tumores ou trombos. O objetivo desse estudo é mostrar os 
diversos aspectos de imagem dessa entidade patológica.
métodos: Serão apresentados casos de calcificação caseosa 
de anel mitral nos diversos métodos de imagem cardíaca.
discussão: A calcificação do anel mitral é processo crônico 
e degenerativo que em geral envolve o folheto posterior e 
o anel da valva mitral que na maioria dos casos é de pouca 
importância funcional, porém pode gerar dúvidas durante a 
realização de exames cardíacos como ecocardiograma, tomo-
grafia computadorizada e ressonância magnética.
Conclusões: É importante que o radiologista cardíaco esteja 
apto a reconhecer a calcificação caseosa de anel mitral para 
evitar novos e desnecessários exames.

Pd.04.008
AneuriSmAS de AorTA AbdominAL roToS e 
Com riSCo iminenTe de ruPTurA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: CORRÊA, I. B.; OLIVEIRA SOBRINHO, T. A. 
DE.; ALVES, B. L. T.; MOREIRA, W.; DINIZ, R. L. F. C.; 
MOTTA, E. G. P. C.; RIBEIRO, M. A.; RAMOS, L. F. M.
instituição: Hospital Mater Dei / Feluma
Autor responsável: Dr. Tarcísio Angelo de Oliveira Sobrinho
e-mail: tarcisioradio@gmail.com
introdução e objetivos: A ruptura do aneurisma de aorta ab-
dominal (AAA) é considerada uma emergência cirúrgica de 
altíssimo risco, pelas conseqüências catastróficas e alto índice 
de mortalidade. Este ensaio iconográfico objetiva ilustrar os 
sinais radiológicos que indiquem rotura ou a sua iminência.
métodos: Foram utilizados casos do nosso serviço e esque-
mas ilustrativos, além de uma breve revisão bibliográfica 
acerca do tema.
discussão: O diagnóstico clínico da iminência de rotura do 
AAA pode ser difícil, visto que os pacientes são normalmente 
assintomáticos ou apresentam queixas álgicas inespecíficas. 
No controle evolutivo, podem ser identificados sinais radio-
lógicos que indiquem instabilidade ou a própria rotura e, des-
sa forma, mudar o prognóstico do paciente.
Conclusões: Como a tomografia computadorizada é a mo-
dalidade de escolha para a avaliação dos AAA e da dor ab-
dominal no cenário da emergência, torna-se imprescindível 
o reconhecimento precoce pelo radiologista dos achados de 
imagem que indiquem aneurismas rotos ou com risco imi-
nente de rotura.

Pd.04.011
reSSonânCiA mAgnéTiCA CArdíACA Como 
méTodo de SeguimenTo no PóS-oPerATório 
de TrAnSPLAnTe heTeroTóPiCo
Tipo de estudo: Relato de Caso
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Autores: DIAS, MI; MELO, CA; SIQUEIRA, ME; COSTA, 
S; GRAVINATTI, MC; FLORIANO, L; GABURE, LA; DA 
SILVA JP; CATTANI, CM
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo
Autor responsável: Dra. MAYRA DIAS
e-mail: mayraidias@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do relato: O transplante 
heterotópico cardíaco (THC) tem sido uma alternativa em 
pacientes com resistência vascular pulmonar elevada devido 
ao risco de falência do ventrículo direito (VD) no coração 
transplantado e nos casos de disfunção ventricular (DV) po-
tencialmente reversível.
história clínica: Paciente do sexo feminino, 13 anos e diag-
nóstico de anomalia de Ebstein, com sintomas de DV direita 
importante. A RMC demonstrou um VD pequeno e disfun-
cionante, com importante porção atrializada. Foi submetida 
à cirurgia do Cone, porém permaneceu com DV direita im-
portante e necessidade de assistência ventricular (ECMO). O 
THC foi realizado na tentativa de recuperar a função ventri-
cular direita do coração nativo. O seguimento foi realizado 
com RMC para avaliação de ambos os corações.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A ressonância mag-
nética de coração (RMC) é um importante método para acom-
panhamento e monitorização dos casos de THC por permitir 
a realizaçao de sequências específicas e individualizadas para 
cada coração. A RMC também apresenta vantagens na ava-
liação das cardiopatias congênitas, por avaliar as causas da 
DV e por ser capaz de quantificar o tamanho e função das 
cavidades, principalmente à direita.
Conclusões: A RMC é um excelente método no seguimento 
de pacientes submetidos a THC, especialmente nos casos em 
que a anatomia torácica é complexa no pós-operatório.

Pd.04.012
AnomALiAS dAS ArTériAS CoronáriAS: en-
SAio PiCTóriCo doS PrinCiPAiS AChAdoS To-
mográfiCoS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PAIVA, AFL; CASTRO, MM; COSTA, ACP; AN-
DRADE, BMS; ISHIE, E; MORAIS, TC; OLIVEIRA, DN; 
AVILA, LF; ISHIKAWA, WY, NOMURA, CH
instituição: Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IN-
COR - HCFMUSP)
Autor responsável: Dr. Antonio Fernando Lins de Paiva
e-mail: aferpaiva@gmail.com
introdução e objetivos: As manifestações clínicas das ano-
malias das artérias coronárias variam em severidade, com 
algumas anomalias causando sintomas severos e sequelas 
cardiovasculares e outras sendo benignas. Podem ser consi-
deradas hemodinamicamente significativas, incluindo atresia, 
origem da artéria pulmonar, trajeto interarterial e fistulas con-
gênitas. E as principais anomalias hemodinamicamente não 
significativas incluem duplicação, origem alta, trajeto retro
-aórtico e terminação sistêmica. Em geral, as artérias coroná-
rias com trajeto interarterial são associadas com aumento no 
risco de morte súbita cardíaca. Anomalias coronarianas que 
resultam em shunt sistêmico, incluindo fístulas congênitas e 
origem da artéria pulmonar, são comumente sintomáticas e 
podem causar perda do aporte sanguíneo para o miocárdio.
métodos: Ensaio pictórico contendo o resumo dos principais 
achados tomográficos nas anomalias das artérias coronárias atra-
vés de tabelas e imagens com casos selecionados do nosso serviço.
discussão: A interpretação diagnóstica das anomalias das ar-
térias coronárias necessita que o examinador seja familiarizado 
com o espectro das anomalias coronarianas. A tomografia com-

putadorizada cardiovascular emergiu como método de referên-
cia para identificação dessas anomalias e suas repercussões.
Conclusões: Foi proposto nesse trabalho uma didática apre-
sentação desse importante tema, citando as principais carac-
terísticas que todo radiologista deve saber quando se depara 
com cada variante específica e suas eventuais repercussões 
hemodinâmicas.

Pd.04.017
neoPLASiAS PrimáriAS do CorAÇÃo : um en-
SAio PiCTóriCo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: ROCHA-FILHO J.A.; CISNEIROS, M.S.; FREI-
TAS, V.C.; SERRA, J.P.C.; ARAUJO NETO C.A.; TOR-
REÃO, J.A.
instituição: Hospital Santa Izabel, Salvador, Bahia
Autor responsável: Dra. Vanessa Carvalho Freitas
e-mail: vanefsa@gmail.com
introdução e objetivos: Tumores primários cardíacos são 
raros e seu diagnóstico pode ser desafiador, uma vez que a 
maioria destes tumores é assintomática. Portanto, o papel do 
radiologista, através dos diferentes métodos de imagem, no 
reconhecimento e diagnóstico dessas lesões, torna-se funda-
mental para estreitar as possibilidades diagnósticas e deter-
minar uma melhor abordagem terapêutica.
métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo, com dados 
obtidos através da revisão do banco de dados, utilizando ima-
gens de tomografia computadorizada com múltiplas fileiras 
de detectores, ressonância magnética, ecocardiograma, PE-
T-CT e radiografias de pacientes com lesões cardíacas diag-
nosticadas através destes métodos e com comprovação his-
topatológica.
discussão: A maioria do acometimento neoplásico cardía-
co se dá por contiguidade, de lesões com origem mediasti-
nal ou pulmonar, bem como por metástases a distancia. Em 
crianças, não ultrapassam 10% de todas as neoplasias nessa 
faixa etária. Os métodos de imagem podem dar informações 
importantes quanto a localização, extensão, composição te-
cidual e estadiamento. Tais informações vão determinar cri-
térios de ressecabilidade e possível abordagem cirúrgica. A 
avaliação da composição tecidual ainda ajuda a estreitar o 
diagnóstico diferencial entre os tumores.
Conclusões: Os tumores cardíacos podem ter uma grande 
variedade de apresentação e cada método de imagem pode 
fornecer informações especificas que podem ajudar no diag-
nóstico e na conduta.

Pd.04.023
hemorrAgiA eSPonTâneA SubePiTeLiAL: o 
que o rAdioLogiSTA PreCiSA SAber.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: PFLUCK, B; FELDMAN, C.J; ANDRADE R.G.F
instituição: IC-FUC/SIDI - Medicina por Imagem, Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil
Autor responsável: Dra. BÁRBARA PEÑA MUJICA 
PFLUCK
e-mail: barbaramujica@me.com
descrição sucinta do propósito do relato: Esta patologia 
foi descrita pela primeira vez em 1948 por Antopol e Gold-
man, e o termo “lesão de Antopol-Goldman” tem sido usado 
para denominar o achado de hematoma suburotelial na pelve 
renal. Desde o primeiro relato, aproximadamente 30 pacien-
tes com esta condição benigna foram submetidos à nefrecto-
mias desnecessárias devido a semelhança clínico radiologia 
com Carcinoma de Células Renais.
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história clínica: J.F.S, 48 anos, masculino, apresentando dor 
abdominal, irradiada para o flanco, acompanhada de hematú-
ria. Faz uso contínuo de anticoagulação oral.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A hemorragia es-
pontânea subepitelial representa uma causa rara de hematú-
ria, geralmente associada a dor abdominal e/ou no flanco, e 
secundária ao uso crônico de anticoagulantes. As alterações 
observadas na tomografia ocorrem basicamente na camada 
suburotelial do sistema coletor, e são melhor demonstradas 
na fase sem contraste, onde identifica-se espessamento mural 
associado à hiperdensidade espontânea. Na fase nefrográfi-
ca estas alterações são menos evidentes. A fase pielográfica 
demonstra claramente o espessamento mural determinando 
estreitamento e irregularidades luminais. Não há diretrizes 
recomendando acompanhamento tomográfico para documen-
tar resolução.
Conclusões: A hiperdensidade espontânea da parede espes-
sada em relação ao lúmem é geralmente sutil, e um alto grau 
de suspeição diagnóstica, corroborado pelo quadro clínico e 
uso de anticoagulantes orais, faz-se necessário para a correta 
identificação.

Pd.04.025
eSTenoSe ACenTuAdA de TronCo dA Coro-
náriA eSquerdA APóS CirugiA de SubSTiTui-
ÇÃo VALVAr AórTiCA: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: FURLAN, M. O.; ANDRADE, B. M. S.; PLACIDO, 
R.; TAMAZATO, A. O.; AVILA, L. F. R.; ISHIKAWA W. Y.
instituição: Instituto do Coração (InCor) do Hospital da Clí-
nicas da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP).
Autor responsável: Dra. Maira Otaviano Furlan
e-mail: mairafurlan@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do relato: O presente relato 
de caso objetiva demonstrar a incomum e grave complicação 
de substituição de válvula aórtica, a estenose de Tronco da 
Coronária Esquerda (TCE).
história clínica: Paciente de 30 anos, sexo masculino, em 
pós-operatório tardio de substituição de válvula aórtica, 
com queixa de precordialgia em aperto, que irradiava para 
dorso e membro superior esquerdo, desencadeada por mo-
derados esforços e melhora em repouso. Submetido à An-
giotomografia de Coronárias, evidenciando suboclusão em 
90% da luz do TCE por placa não-calcificada focal, com au-
sência de doença parietal das demais coronárias. Realizado 
cateterismo e Ultrassom Intravascular, que evidenciou placa 
ateromatosa, e submetido posteriormente à angioplastia de 
TCE com sucesso.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A estenose de TCE 
é uma rara complicação iatrogênica da cirurgia de Substi-
tuição Valvar Aórtica, descrita em 1-5% dos pacientes. Está 
relacionada à hiperplasia intimal por trauma mecânico pós-
canulação do TCE para indução de cardioplegia, e pode estar 
também associada ao espessamento intimal difuso da raiz da 
aorta consequente à turbulência peri-prótese. O diagnóstico 
por meio da Angiotomografia de Coronárias permitiu a indi-
cação e sucesso terapêuticos.
Conclusões: Descreve-se um raro caso de estenose iatro-
gênica acentuada do TCE pós- cirurgia de Substituição  
Valvar Aórtica.

Pd.04.026
CongeSTÃo PASSiVA dA VeiA CAVA inferior 
ProVoCAndo quAdro de CirroSe CArdíACA
Tipo de estudo: Relato de Caso

Autores: QUINTA, M.C.B; BRITO, M.L.C.B.; COSTA, 
R.S.; COELHO,R.C.; AGUIAR, A.C.E.C.; MARTINS, L.C.; 
HÉRCULES, G.B.
instituição: Clínica da Imagem do Tocantins;Instituto To-
cantinense Presidente Antônio Carlos
Autor responsável: Dra. Mayra Carneiro de Brito Quinta
e-mail: mayracbb@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Descrever os 
achados radiológicos da hepatopatia cardíaca, mais especifi-
camente a cirrose cardíaca, condição subdiagnosticada devi-
do aos escassos sintomas.
história clínica: Paciente de 62 anos, com história de val-
vulopatia tricúspide, diagnosticada e tratada com troca val-
var 20 anos antes da apresentação atual. Há 1 ano passa a 
apresentar dor em hipocôndrio direito e edema de membros 
inferiores.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: À ultrassonografia 
de abdome superior, foi identificada redução do parênquima 
hepático, sendo este com contornos lobulados e espessamen-
to periportal. Para melhor investigação, solicitada Tomogra-
fia Computadorizada que além dos sinais de cirrose, mos-
tra dilatação maciça das veias hepáticas, veia cava inferior 
(VCI), veias renais, veias gonadais e varizes pélvicas. Cine-
angiocoronariografia prévia demostra insuficiência tricúspide 
importante, com dilatação do ventrículo direito. Tais achados 
são consistentes com quadro de congestão hepática passiva, 
provocando “cirrose cardíaca”. Tal condição tem incidência 
e prevalência desconhecidas devido ao quadro subclínico. 
Além dos achados descritos, pode-se observar padrão hetero-
gêneo na fase parenquimatosa, linfedema perivascular e áreas 
periféricas dilatadas com hipoatenuação devido a estagnação 
do fluxo.
Conclusões: A cirrose cardíaca é uma condição frequente-
mente subdiagnosticada, mas que apresenta elevada morbi-
dade aos pacientes acometidos. Os principais achados são 
descritos na TC, onde além dos sinais de cirrose, observa-se 
dilatação do sistema venoso hepático e VCI.

5 - fíSiCA / ConTroLe de quALidAde

Pd.05.001
eSTudo de SubTrAÇÃo de imAgenS rAdio-
gráfiCAS de duPLA energiA PArA reALCe de 
TeCidoS
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: ROBAYO, L.; LOPEZ, A.; TOMAL, A.; COSTA, 
P. R.
instituição: Universidade de São Paulo - USP, São Paulo, 
São Paulo, Brasil
Autor responsável: Prof. PAULO COSTA
e-mail: pcosta@if.usp.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: De-
senvolvimento e aplicação de um software para subtração de 
imagens radiográficas de tórax para realce de tecidos. O mo-
delo utilizado permite a estimativa das intensidades de fótons 
interagindo através dos processos Compton e fotoelétrico, 
permitindo a diferenciação de tecidos e estruturas com dife-
rentes coeficientes de atenuação.
material e métodos: Foram adquiridas imagens de um simu-
lador antropomórfico de adulto (Rando phantom) no Labo-
ratório Dosimetria das Radiações e Física Médica do IFUSP 
utilizando um equipamento de raios X Philips MG 450 com 
tubo com anodo de tungstênio nas tensões 70 e 80 kV com 
filtro adicional de 3,04 mm de Al e na tensões de 120 e 140 
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kV com filtros de 15,6 mm de Al. As imagens foram adqui-
ridas em um sistema CR Agfa CR-30X utilizando placas de 
35x43 cm2. O procedimento de subtração de imagens foi im-
plementado utilizando MatLab, baseado no método de Alva-
rez (PBM, 21, 1976).
resultados e discussão: O algoritmo implementado mostrou 
eficiência na diferenciação do tecido mole e do osso dentro do 
objeto simulador utilizado para testes. Além disso, permitiu a 
identificação de estruturas artificialmente inseridas no simulador.
Conclusões: O algoritmo mostrou excelente desempenho 
para identificação de estruturas. Apesar de necessitar de oti-
mizações para aplicações clínicas, demostra ser uma excelen-
te ferramenta para fins didáticos.

Pd.05.002
eSTudo dA doSe em mAmogrAfiA digiTAL 
uSAndo SimuLAÇÃo monTe CArLo
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: RODRIGUES, B. L.; TOMAL, A.
instituição: Instituto de Física Gleb Wataghin, Unicamp, 
Campinas, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Fís. Alessandra Tomal
e-mail: atomal@ifi.unicamp.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Este 
trabalho tem como objetivo estudar a dose absorvida em ma-
mografia, utilizando-se do método Monte Carlo (código Pe-
nelope, v. 2014).
material e métodos: O modelo geométrico empregado con-
siste em um semicilindro com 4,5 cm de altura e 8 cm de raio. 
A mama era dividida em uma camada interna, representando 
uma mama média com glandularidade de 50%, recoberta por 
uma camada de 0,5 cm de tecido adiposo. A fonte de raios 
X pontual era posicionada a 65 cm do receptor de imagem. 
Foram simulados fótons monoenergéticos, com energias en-
tre 5 à 45 keV. Considerando espectros polienergéticos foram 
determinadas a dose glandular normalizada (Dgn) e a dose 
normalizada total (Dnt) e na região central (Dnc).
resultados e discussão: Os resultados foram obtidos para três 
combinações de Alvo/Filtro: Mo/Mo, Mo/Rh e Rh/Rh e tensão 
no tubo entre 22 e 40 kV. Os valores de Dgn foram até 15% 
e 19% maiores para as combinações Mo/Rh e Rh/Rh, respec-
tivamente, se comparadas à Mo/Mo. As razões entre as doses 
Dnc/Dgn e Dnt/Dgn foram aproximadamente constantes.
Conclusões: Os dados obtidos apresentaram diferenças má-
ximas de 10% com a literatura. A relação aproximadamen-
te constante entre as diferentes métricas de análise de dose 
criam a possibilidade de correlação dos dados simulados com 
etapas experimentais.

Pd.05.003
denSidAde VoLuméTriCA mAmáriA de mu-
LhereS brASiLeirA: eSTudo PiLoTo PArA 150 
PACienTeS
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: TOMAL, A.; NG, K. H.; BARROS, NA
instituição: InRad - Instituto de Radiologia do Hospital das 
Clínicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, São Pau-
lo, Brasil / Instituto de Física Gleb Wataghin, Unicamp, Cam-
pinas, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Fís. Alessandra Tomal
e-mail: atomal@ifi.unicamp.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Este 
trabalho tem como objetivo estudar, de forma quantitativa, a 
glandularidade de mamas em mulheres brasileiras a partir de 
imagens mamográficas.

material e métodos: Neste estudo piloto, foram analisadas 
imagens não-processadas (raw data) de exames mamográfi-
cos bilaterais de 150 pacientes, adquiridas no mamógrafo GE 
Senographe DS instalado no INRAD-HCFMUSP. A imagens 
foram analisadas usando o software VBD (Volpara 1.5.1), 
que fornece a razão percentual do volume de tecido fibro-
glandular na mama em relação ao volume total. Dados de 
espessura da mama, pressão de compressão também foram 
extraídas do cabeçalho DICOM.
resultados e discussão: As imagens foram adquiridas com 
uma pressão de compressão média de 10 N/m. A idade média 
das pacientes foi de 60 anos. Os valores medianos de espes-
sura, volume e densidade volumétrica da mama foram 5,9 
cm, 725 cm3 e 6.38%. A glandularidade média das mamas 
foi 12,7%. Foi observado que a densidade da mama está cor-
relacionada com a idade da paciente, com um coeficiente de 
correlação de 0,9.
Conclusões: Foram observadas correlações da densidade vo-
lumétrica da mama com a espessura da mama e a idade das 
pacientes. Não foram observadas correlações entre o volume 
da mama e a pressão de compressão.

6 - informáTiCA / geSTÃo / eduCAÇÃo

Pd.06.001
ALgoriTmo PArA SimuLAÇÃo e reConSTru-
ÇÃo de imAgenS em TomoSSínTeSe dA mAmA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: DIALETACHI, E. L. G.; COSTA, P. R.; TOMAL, A.
instituição: Instituto de Física Gleb Wataghin, Unicamp, 
Campinas, São Paulo, Brasil / Universidade de São Paulo - 
USP, São Paulo, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Fís. Alessandra Tomal
e-mail: atomal@ifi.unicamp.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Foi 
desenvolvido e aplicado um algoritmo computacional para si-
mulação e reconstrução de imagens em tomossíntese da mama.
material e métodos: O algoritmo permite simular imagens 
de projeções da mama em diferentes ângulos de rotação do 
tubo de raios X utilizando o algoritmo ray-tracing. Diferentes 
estruturas esféricas foram incluídas dentro da mama, visando 
simular a presença de nódulos e calcificações. Foi implemen-
tado o método shift-and-add para a reconstrução de imagens 
3D da mama, cujos cortes transversais foram salvos em ar-
quivos .tif e .gif para posterior visualização.
resultados e discussão: A imagem reconstruída das fatias 
transversais da mama revelou que o maior contraste entre o 
objeto contrastante e o detalhe é obtido nas fatias que o con-
tém. Porém, foi observada a presença de artefatos nas fatias 
vizinhas que diminuem com a distância da fatia reconstruída 
àquela que contém o objeto.
Conclusões: O algoritmo implementado permitiu simular a 
aquisição de imagens de projeções em tomossíntese da mama, 
bem como reconstruir imagens 3D para uma ampla variação de 
geometrias de irradiação e características dos objetos contrastan-
tes. A interface gráfica desenvolvida e os arquivos .tif e .gif gera-
dos para visualização das imagens mostraram-se uma ferramenta 
importante para ilustrar didaticamente todas as etapas envolvidas 
na formação de imagens de tomossíntese digital da mama.

Pd.06.002
APLiCAÇÕeS de méTodoS de SegmenTAÇÃo de 
imAgenS PArA mAPeAmenTo doS órgÃoS de 
um PhAnTom AnTroPomórfiCo PediáTriCo
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Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: GINSANTE, L.; SAWAMURA, M.; TOMAL, A.; 
COSTA, P. R.
instituição: Universidade de São Paulo - USP, São Paulo, 
São Paulo, Brasil
Autor responsável: Prof. PAULO COSTA
e-mail: pcosta@if.usp.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Esse 
trabalho apresenta aplicações de métodos de segmentação de 
imagens de CT. O objetivo foi mapear o pulmão de um phan-
tom antropomórfico pediátrico ATOM, (CIRS Inc., EUA), a 
partir da comparação entre imagens de exames de tomogra-
fia computadorizada do phantom e de pacientes reais com as 
mesmas características anatômicas.
material e métodos: Foram utilizadas 124 imagens DICOM 
para cada um deles, correspondendo à região do tórax. As análises 
foram realizadas com o software MatLab® (MathWorks, EUA) 
e foram utilizados três principais algoritmos para segmentação: 
threshold, detecção de bordas e region-based. A fim de determi-
nar o volume foi determinado o valor do pixel na imagem em 
milímetros e a espessura da fatia também em milímetros. Essas 
informações foram obtidas do cabeçalho DICOM das imagens.
resultados e discussão: Com o resultado obtido da aplica-
ção do último algoritmo, fez-se uma estimativa do volume 
dos pulmões e obteve-se 1,04l para o phantom e 0,94l para 
o paciente. Os resultados mostram boa concordância entre 
si, com um desvio relativo de 10% e com a capacidade vital 
(VC) esperada de 1l para um paciente padrão (ICRP 89)
Conclusões: Para a segmentação, o melhor método foi o al-
goritmo de Chan-Vese, mas para os cálculos das dimensões, 
o mais adequado foi o algoritmo de Otsu.

Pd.06.003
umA ProPoSTA de enSino dA rAdioLogiA nA 
grAduAÇÃo médiCA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: LINS, C.F.; SOUZA, J. P. L. B.; PEREIRA; L.T.B.; 
REHEM, L.R.S.; TAPIOCA, V.O.; BARROS, R.A.
instituição: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 
(EBMSP). Clínica Delfin Imagem
Autor responsável: Dra. Carolina Freitas Lins
e-mail: kerolins@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do relato: Este trabalho visa 
descrever as atividades do componente curricular Anatomia 
Radiológica e de sua monitoria na introdução da Radiologia 
aos graduandos de Medicina.
história clínica: Acadêmicos do terceiro semestre de Medi-
cina são divididos em dois grupos: um deles é alocado na es-
tação teórica com a docente responsável, onde os acadêmicos 
dispõem-se em cinco bancadas informatizadas nas quais são 
projetadas perguntas relacionadas ao caso clínico estudado 
na semana e, a partir das quais, serão abordados os conceitos 
radiológicos. O segundo grupo, divide-se em três subgrupos, 
que são alocados nas estações práticas com os monitores, 
onde eles discutem imagens anato-radiológicas após trei-
namento e padronização prévia com a docente responsável. 
Cada turno é composto por três monitores para as estações 
práticas e um coordenando tempo e dinâmica.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Exames de imagem 
são recursos cada vez mais indispensáveis na Medicina. Co-
nhecimentos sobre anatomia radiológica, indicações e inter-
pretação dos métodos de imagem tornam-se essenciais na 
graduação médica. A correlação dos métodos de imagem com 
esquemas/ peças anatômicas atrelado à construção do conhe-
cimento radiológico através da participação dos acadêmicos 
torna o conteúdo mais acessível e consolidado.

Conclusões: As estações teórico-práticas favorecem e forta-
lecem o aprendizado da anatomia e da radiologia pelo acadê-
mico, preparando-o para o futuro profissional.

Pd.06.004
ProToTiPAgem ráPidA inTegrAdA A eXAmeS 
rAdioLogiCoS - um AVAnÇo PArA A mediCinA
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: LINS, C. F.; BRANCO, I. C.; PEIXOTO, L. M.; 
PEDREIRA, L. DE A.; PEIXOTO, T. S. G.; FILHA NUÑEZ, 
M. C. D.; MATOS, M. A. A.; LEITE, H. J. D.
instituição: ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚ-
DE PÚBLICA (EBMSP). INSTITUTO FEDERAL DA 
BAHIA (IFBA)
Autor responsável: Dra. Carolina Freitas Lins
e-mail: kerolins@yahoo.com.br
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Lite-
ratura: O aperfeiçoamento tecnológico trouxe importantes 
avanços na Medicina. Implementação da prototipagem rápi-
da (PR) aos métodos diagnósticos/terapêuticos está tornando 
estes processos mais eficientes. O uso associado de tomogra-
fia computadorizada (TC)/ ressonância magnética (RM) com 
modelos de impressão 3D surge como alternativa nos trata-
mentos cirúrgicos. Esta revisão visa demonstrar as principais 
aplicações da PR com TC/RM no centro cirúrgico.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Fo-
ram utilizados os principais bancos de dados; selecionando-
se artigos abordando PR, impressora 3D, TC/RM e tratamen-
tos cirúrgicos.
discussão: PR baseia-se na construção de protótipos a partir 
de um modelo gerado no computador, possuindo como re-
ferência imagens obtidas de TC/RM. Os biomodelos podem 
ser utilizados com objetivos didáticos, na fabricação de im-
plantes protéticos personalizado/tratamento de deformidades 
osteoarticulares. Estes recursos facilitam a comunicação mé-
dico/paciente, além de promover melhorias no ato cirúrgico 
(redução do tempo de procedimento, período de anestesia e 
risco de infecção, com benefícios no resultado global do tra-
tamento). Apesar disso existe uma baixa adesão no mercado, 
devido à difícil acessibilidade e ao alto custo.
Conclusões: Os benefícios da PR com imagens obtidas de 
TC/RM são concretos na Medicina, especialmente nos trata-
mentos cirúrgicos. Porém a difícil acessibilidade e alto cus-
to ainda são obstáculos. Estudos estão sendo desenvolvidos 
para facilitar a adesão do mercado a este método.

Pd.06.005
diSTribuiÇÃo e oferTA de equiPAmenToS de 
reSSonânCiA mAgnéTiCA nA CidAde SALVA-
dor - bA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: GEAMBASTIANI, P; OLIVEIRA, M; LOPEZ, G; 
MONÇAO, M; MULLER, J; BARBOSA, M.
instituição: Clínica Delfin - Hospital Português, Salvador, 
Bahia, Brasil; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia da Bahia - IFBA, DTSbio Salvador, Bahia, Brasil.
Autor responsável: Prof. PAULO GEAMBASTIANI
e-mail: paulogeambastiani@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Des-
de da descoberta dos raios X, a área médica destinada ao 
diagnóstico por imagem vem se desenvolvendo e ampliando 
suas atuações. A Ressonância Magnética (RM), é uma tecno-
logia de alta complexidade, alto custo e tem sido incorporada 
exponencialmente aos serviços de saúde, gerando avanços no 
processo de diagnóstico por imagem e na efetividade clínica, 
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principalmente na avaliação e diagnóstico de varias doenças. 
Entretanto, se faz necessário avaliar como está a oferta deste 
equipamento. O objetivo deste trabalho é avaliar a distribui-
ção e oferta de RM em Salvador-BA.
material e métodos: Foram coletados e analisados dados 
retrospectivos através da base de dados nacionais. Dados 
comparados com caraterísticas sociodemográficas dos distri-
tos sanitários da cidade Salvador. Comparamos a oferta do 
equipamento de acordo com a distribuição nesses distritos.
resultados e discussão: Resultados demonstram aumento 
progressivo na incorporação deste equipamento, bem como 
heterogeneidade de oferta, com grande concentração em ser-
viços privados em regiões que apontam índice de desenvolvi-
mento humano elevado e baixa prevalência ao acesso gratuito.
Conclusões: Concluímos que há uma necessidade de melhor 
distribuição e acesso desses equipamentos, principalmente 
em regiões periféricas de Salvador. Há uma preocupação com 
a inserção de RM, no que diz respeito a prática clínica devido 
ausência de recomendações nacionais para controle de quali-
dade deste equipamento.

Pd.06.006
Como ConSTruir umA mArCA de SuCeSSo 
PArA SuA CLíniCA de diAgnóSTiCo Por imA-
gem: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: PALHETA, MS; MARTINS, RMS; SANTOS, FRC
instituição: Clínica Michel Palheta: Medicina diagnóstica
Autor responsável: Dr. Michel Santos Palheta
e-mail: drpalheta@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Este trabalho re-
lata o caso da construção de uma marca de sucesso de uma clí-
nica de diagnóstico por imagem no interior do Ceará, Brasil.
história clínica: Após 2 anos de funcionamento de uma clínica 
de ultrassonografia, o crescimento para uma clínica de diagnós-
tico por imagem foi acompanhado da mudança de marca como 
decisão estratégica para gerar maior impacto na comunicação 
da marca no mercado local. Para tanto, utilizou-se de ferramen-
tas de Branding e um plano de marketing para a padronização 
da nova logomarca, nome fantasia e cores da nova clínica.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A logomarca deve-
ria contemplar forma e desing visíveis tanto no modo outdoor 
como no modo mobile. O nome fantasia deveria deixar claro 
o nome do médico que estava atendendo na clínica. A cor 
padronizada tentaria marcar a mente do paciente/cliente, bem 
como traria redução de custos com impressões.
Conclusões: Após 1 ano de mudança da marca, a clínica 
apresentou maior impacto com seus stakeholders (pacientes, 
médicos e parceiros) e crescente melhoria nos resultados fi-
nanceiros do faturamento.

Pd.06.007
SegurAnÇA em reSSonânCiA mAgnéTiCA: 
eduCAÇÃo e muLTidiSCiPLinAridAde nA Pre-
VenÇÃo de ACidenTeS
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: GIUSTI,A.C.B.S.; LIMA, J.T.; MEDEIROS, K.S.
instituição: Liga Contra o Câncer
Autor responsável: Enf. Angela Carolina Brandao de Souza 
Giusti
e-mail: angelacarolin32@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
imaginologia é uma área em franco crescimento que exige o 
preparo cada vez maior da equipe para uma assistência qua-
lificada e segura, este crescimento, por sua vez, culmina no 

aumento do número de acidentes em Ressonância Magnética 
(RM), os quais são, potencialmente, graves. Logo, este traba-
lho tem por objetivo implementar e capacitar a equipe sobre 
protocolos padronizados de segurança em RM.
material e métodos: Trata-se de uma intervenção aplicada 
em um serviço de diagnóstico por Imagem, constituída de 
quatro fases: elaboração de protocolos internos de segurança 
segundo “guidelines” internacionais Levantamento de neces-
sidade educacional, planejamento e implementação da estra-
tégia de capacitação (pedagogia problematizadora teórica e 
prática) e avaliação individual da metodologia utilizada.
resultados e discussão: A implementação desses protocolos 
e capacitação de 100% da equipe de maneira participativa 
proporcionou melhoria na assistência através do aumento da 
qualidade e da segurança ao cliente, bem como, progresso na 
integração e articulação da equipe para prevenção de aciden-
tes e esclarecimento da descrição funcional de ações sistema-
tizadas em situações problema.
Conclusões: Portanto, ressalta-se a necessidade de padro-
nizar protocolos internos e capacitar, permanentemente, a 
equipe para minimizar riscos e erros na assistência, além de 
otimizar e integrar o trabalho da equipe multidisciplinar para 
que a segurança seja prioridade.

Pd.06.008
quenCh: é neCeSSário CAPACiTAr A equiPe?
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: LIMA, J.T.; GIUSTI,A.C.B.S.; MEDEIROS,K.S.
instituição: Liga Contra o Câncer
Autor responsável: Enf. Angela Carolina Brandao de Souza 
Giusti
e-mail: angelacarolin32@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Quen-
ch é a perda de helio de forma acidental ou intencional em 
máquinas de Ressonância Magnética (RM) supercondutoras, 
com consequente perda do campo magnético, que acarreta em 
prejuízos financeiros e riscos que afetam a segurança da equi-
pe e paciente. Considera-se que a equipe de saúde é a primei-
ra que pode identificar as alterações das variáveis causadoras 
desse efeito adverso, é essencial a elaboração de protocolos de 
prevenção e capacitação destes profissionais. Sendo assim, o 
objetivo é descrever as etapas de criação e implementação de 
um Protocolo de Quench em um serviço de RM
material e métodos: Trata-se de uma ação preventiva-edu-
cativa realizada em 4 fases: Criação de um comitê interno de 
segurança; Elaboração do protocolo interno de prevenção e 
fluxogramas de ação no caso de Quench; Validação interna 
do protocolo e capacitação da equipe por método problema-
tizador e participativo
resultados e discussão: Este trabalho permitiu maior auto-
nomia e agilidade da equipe na resolução de problemas téc-
nicos e refletiu em uma assistência mais segura e qualificada.
Conclusões: Portanto, o beneficio da implementação do pro-
tocolo de Quench e capacitação da equipe é indiscutível, já 
que permite que o conhecimento dos profissionais ultrapas-
sem esferas especificas e acompanhe o avanço dos recursos 
tecnológicos em prol da saúde de forma segura.

Pd.06.009
inSerÇÃo do TeCnóLogo em rAdioLogiA no 
merCAdo de TrAbALho em beLo horizonTe - mg
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: MEDEIROS, A.; RODRIGUES, D.; PAZINI, N.
instituição: Universidade Federal de Minas Gerais
Autor responsável: TR. Deisilene Rodrigues
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e-mail: deisilenesilva@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Iden-
tificar a inserção do tecnólogo em radiologia em seu campo 
previsto de atuação, contextualizando a discussão sobre os 
limites profissionais entre demais membros de uma equipe 
multiprofissional.
material e métodos: Foi realizado um estudo envolvendo 11 
instituições hospitalares da cidade de Belo Horizonte - MG, 
cujos responsáveis pelo Setor de Radiologia responderam um 
questionário com indagações referentes à presença ou não de 
profissionais tecnólogos em radiologia atuando em funções 
preconizadas pela Resolução CONTER nº 2 de 4 de maio 
de 2012, que institui e normatiza atribuições, competências e 
funções do profissional tecnólogo em radiologia.
resultados e discussão: Dos hospitais que participaram da 
pesquisa 5 deles não tinham tecnólogos em radiologia atuan-
do nas áreas questionadas. Por outro lado, atuação expressiva 
do tecnólogo em radiologia foi encontrada em 4 dos hospi-
tais participantes da pesquisa. Enfermeiros, médicos e físicos 
foram os profissionais que mais apareceram desempenhando 
funções que seriam atribuídas ao tecnólogo em radiologia se-
gundo a referida Resolução.
Conclusões: Embora o tecnólogo concorra com profissionais 
de outras áreas no exercício de suas atribuições está conse-
guindo se inserir em funções consonantes com as dispostas 
na Resolução CONTER nº 2 de 4 de maio de 2012, pois já se 
encontram atuando em funções específicas.

Pd.06.010
deSAfioS enConTrAdoS PeLoS enfermeiroS 
LoTAdoS no SerViÇo de TomogrAfiA Com-
PuTAdorizAdA e reSSonânCiA mAgnéTiCA 
noS grAndeS CenTroS de imAgem no muni-
CíPio de SALVAdor-bAhiA.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: DIAS, WLV; BARROS, TP
instituição: HOSPITAL SANTA IZABEL
Autor responsável: Enf. WASHINGTON LUIZ VIEIRA 
DIAS
e-mail: WLVDIAS@HOTMAIL.COM
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A va-
riabilidade e adversidades no trabalho do enfermeiro no ser-
viço de diagnóstico por imagem é um dos aspectos a serem 
abordados na discussão pertinente ao estudo, em um servi-
ço de tomografia computadorizada e ressonância magnética. 
Quando se pensa no papel do enfermeiro em uma unidade de 
diagnóstico por imagem, a competência técnica é evidenciada, 
pois cabe a esse profissional assegurar, em parte, a qualidade 
do exame diagnóstico e a segurança do paciente. O objetivo 
estabelecido pelos pesquisadores foram identificar as reais di-
ficuldades enfrentadas pelos enfermeiros em sua pratica labo-
ral, na realização de exames de tomografia computadorizada e 
ressonância magnética no município de Salvador-Bahia.
material e métodos: Estudo exploratório descritivo, utili-
zando-se 3 questionários contendo variáveis, como aspectos 
organizacionais, dados sociodemográficos e dados referente 
à pratica laboral do profissional enfermeiro.
resultados e discussão: A atuação do enfermeiro transcen-
de a competência técnica, estando relacionadas, também, às 
competências gerenciais e educacionais. O papel da enfer-
magem ocorre na fase que compreende, principalmente, a 
assistência/preparo do usuário para a realização de exames 
específicos de imagem.
Conclusões: Os profissionais requerem qualificação profis-
sional, conhecimentos técnicos e científicos em diagnóstico 
por imagem, que envolve um saber específico, sobre o pro-

cesso de trabalho, suas normas, materiais e equipamentos, 
através de instituições de ensino em diagnostico por imagem.

Pd.06.011
SiSTemATizAÇÃo dA ASSiSTênCiA de enfer-
mAgem: deSAfioS nA imAginoLogiA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: GIUSTI, A.C.B.S.; MEDEIROS, K.S.
instituição: Liga Contra o Câncer
Autor responsável: Enf. Angela Carolina Brandao de Souza 
Giusti
e-mail: angelacarolin32@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
falta de sistematização da assistência de enfermagem (SAE) 
para acompanhamento das complicações do uso do contrate 
iodado, tais como, flebites, extravasamento, celulites e rea-
ções alérgicas, justifica a necessidade de criação, validação 
institucional e implementação de protocolos de prevenção e 
tratamento das complicações decorrentes do uso desse con-
taste. A utilidade desses protocolos esta vinculada ao seu 
correto registro e acompanhamento dos eventos adversos 
(EA) como garantia de uma assistência de enfermagem qua-
lificada. O objetivo é descrever as etapas de implementação 
desses protocolos.
material e métodos: Instituiu-se um grupo de estudo para 
realizar revisão de literatura nas bases de dados e elaborar, 
validar, implementar e capacitar a equipe para correta iden-
tificação, orientações, registros e acompanhamento das com-
plicações advindas do uso do contraste
resultados e discussão: Os protocolos de prevenção acarre-
taram em uma diminuição significativa dos efeitos adversos, 
enquanto que os protocolos de tratamento permitiram quali-
ficação da equipe através de uma conduta padronizada para 
cada tipo de EA. Já, a implementação dos livros de registros 
permitiu o acompanhamento criterioso dos pacientes, por 
meio da SAE, bem como indicadores de processo e resulta-
dos de enfermagem.
Conclusões: Ressalta-se a importância de protocolos insti-
tucionais para uma assistência de enfermagem de qualidade.

Pd.06.012
A infLuênCiA do JeJum nA TomogrAfiA Com-
PuTAdorizAdA Com ConTrASTe VenoSo num 
SerViÇo de onCoLogiA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: BARBOSA, PNVP; CHOJNIAK, R; BITEN-
COURT, AGV; CUNHA, RR; TRAVESSO, DJ; TYNG, CJ; 
ALMEIDA, MFA
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor responsável: Dra. Paula Nicole Vieira Pinto Barbosa
e-mail: Paulanicolebarbo@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A to-
mografia computadorizada (TC) é uma das modalidades de 
imagem mais importantes na oncologia. Estudos demonstra-
ram que o jejum prolongado pode promover a desidratação 
e reações adversas vasovagais. O objetivo deste estudo foi 
avaliar o efeito do jejum nos exames de TC com contraste 
intravenoso em um centrooncológico.
material e métodos: Após a aprovação do cômite de ética, 
este estudo prospectivo avaliou 3.206 pacientes ambulato-
riais oncológicos, que foram divididos em dois grupos (gru-
po 1: jejum > 4 horas, o grupo 2: sem jejum). As análises 
das variáveis foram realizadas pelos testes do qui-quadrado 
e exato de Fisher.
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resultados e discussão: Grupo 1 incluiu 1.619 (50,5%) e 
grupo 2 1587 (49,5%) pacientes. 547 pacientes referiram sin-
tomas após o jejum, antes do contraste. Após o contraste, 45 
pacientes (1,5%) do grupo 1 e 30 pacientes (0,9%) do grupo 2 
tiveram sintomas adversos. Os sintomas mais comuns foram 
náuseas (32), mal estar (12) e vômitos (5). Não foram ob-
servadas diferenças significativas entre os grupos (p > 0,05).
Conclusões: Baixa frequência de sintomas adversos foi ob-
servada após a administração de contraste intravenoso, inde-
pendentemente do jejum. Nenhum preparo especial é neces-
sário para TC com contraste venoso, o que melhora a logística 
e torna a rotina confortável e conveniente para os pacientes.

Pd.06.013
geSTÃo de CuSToS de diAgnóSTiCoS Por 
imAgem - mAmogrAfiA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: SILVA, RENEMAR LESSA DA
instituição: INSTITUTO DA MULHER
Autor responsável: Sra. RENEMAR LESSA DA SILVA 
LOPES LESSA LOPES
e-mail: renemarlessalopes@globo.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
presente tem como finalidade analisar os custos para a re-
alização de exames complementares (MAMOGRAFIA) em 
uma clinica prestadora de serviços na área Médica. Custos 
é uma ferramenta usada pelas pequenas, médias e grandes 
empresas para atingir uma gestão de custos eficiente, acom-
panhando as mudanças de mercado (fornecedores e consu-
midores), que se encontram muito atentos nas negociações.
material e métodos: Para o cálculo do custo dos serviços 
prestados pela clínica, fez-se necessário a coleta de alguns 
dados, efetuando cálculos e gerando planilhas.
resultados e discussão: A determinação de seus custos é 
de grande utilidade para se saber quanto efetivamente custa 
produzir os serviços a serem ofertados para a sociedade. É 
sempre bom lembrar que os custos têm várias funções im-
portantes, entre elas, as de fornecer subsídios para ajudar 
no planejamento, na formulação de avaliações, no controle 
e também auxiliar no estudo de viabilidade econômica, da 
mesma forma que interfere significativamente nos processos 
decisórios, dando-lhes maior precisão.
Conclusões: Com a informação do custo é possível saber 
o lucro real de cada exame e consequentemente do fatura-
mento bruto.

7 - inTerVenÇÃo

Pd.07.002
TrATAmenTo endoVASCuLAr do PriAPiSmo 
de ALTo fLuXo Por fíSTuLA ArTerioVenoSA 
PóS-TrAumáTiCA: um reLATo de CASo.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: ARAUJO, T.A.; SILVA, M.M.; ALVES, J.G.G.; 
LEVIGARD, R.B.; NOGUEIRA, F.D.; FERREIRA, C.L.S.; 
PENELLO, A.M.; DIAS, C.S.
instituição: Hospital Federal de Bonsucesso, Rio de Janeiro, 
RJ, Brasil.
Autor responsável: Dr. Thiago Abdala de Araújo
e-mail: drabdala.araujo@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Demonstrar o 
papel da radiologista intervencionista na abordagem do pria-
pismo por fístulas arteriovenosas penianas, apresentando um 
caso de nosso serviço.

história clínica: Paciente de 17 anos, vítima de trauma peri-
neal evoluindo com priapismo de alto fluxo refratário a me-
didas conservadoras há 1 mês. Realizamos Doppler colorido 
e arteriografia pélvica demonstrando a presença de pseudo
-aneurisma e fístula artériovenosa da artéria cavernosa es-
querda para o corpo cavernoso esquerdo. Optou-se por reali-
zar o cateterismo superseletivo de artéria cavernosa esquerda 
seguido de embolização do pseudo-aneurisma e da fístula, 
com coágulos autólogos.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: O priapismo é uma 
ereção peniana prolongada, frequentemente dolorosa classi-
ficado em isquêmico (baixo fluxo, veno-oclusivo) e não-is-
quêmico (alto fluxo, arterial). O de alto fluxo, raro, é causa-
do por influxo aos corpos cavernosos originado de artérias 
laceradas, gerando fístulas artériovenosas, geralmente por 
mecanismos traumáticos. Os tratamentos para fístula peniana 
são os cirúrgicos (ligadura cirúrgica arterial) e a embolização 
superseletiva da fístula, o último deve ser o tratamento pre-
conizado por ser menos invasivo e apresentar menores taxas 
de complicações tais como impotência. Os agentes embólicos 
de primeira escolha são os agentes absorvíveis.
Conclusões: O tratamento endovascular do priapismo de alto 
fluxo é seguro, pouco invasivo e efetivo.

Pd.07.003
AVALiAÇÃo dA SegurAnÇA e efiCáCiA dAS bi-
óPSiAS de reTroPeriTônio guiAdAS Por To-
mogrAfiA ComPuTAdorizAdA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: AMANCIO CT, DIAS LTP, VIANA PCC, CERRI 
GG, LEITE CC, MENEZES MR
instituição: Hospital Sírio Libanês
Autor responsável: Dra. Camila Amancio
e-mail: amancio.camila@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
diagnóstico histopatológico de lesões retroperitoneais é 
de extrema importância devido à possibilidade de mudan-
ça drástica no planejamento terapêutico e prognóstico. O 
acesso a essa região por procedimento percutâneo pode ser 
considerado inseguro devido ao número de vasos de grande 
calibre e ureter. O objetivo foi avaliar a segurança e eficácia 
das biópsias de retroperitônio guiadas por tomografia com-
putadorizada (TC).
material e métodos: Estudo transversal de análise retrospec-
tiva de prontuários de pacientes submetidos a biópsias retro-
peritoneais guiadas por TC, entre 2007 e 2014.
resultados e discussão: Foram incluídos 218 pacientes, 
sendo a idade média de 60,4 anos. Ocorreram complicações 
em três biópsias e, dessa forma, a incidência de complica-
ções foi 1,4% (IC95%: 0,3 a 4,0%). Foi possível a obtenção 
de diagnóstico histopatológico conclusivo em 203 (93,1%) 
biópsias. Dessas, 54,2% eram metástases, seguidas de linfo-
ma (22,7%), lesões benignas (15,8%) e tumores primários 
(5,4%). Em quatro biópsias o achado foi de carcinomas pou-
co diferenciados, com impossibilidade de se saber se eram 
tumores primários ou metástases.
Conclusões: Foi possível evidenciar que as biópsias de le-
sões retroperitoneais guiadas por TC são seguras e eficazes.

Pd.07.004
bioPSiA eSPLêniCA PerCuTâneA, é SegurA?
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: SILVA, L.U. M. A.; LUZ, R. M.; TEIXEIRA, P. S.; 
SANTOS, E. F. V.; TYNG, C. J.; DIAS, G. C.; COSTA, Y. B.; 
BARBOSA, P. N. V. P.; ALMEIDA, M. F. A.; CHOJNIAK, R.
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instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Leandro Urquiza Marques Alves da 
Silva
e-mail: leandromed2005@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do relato: Avaliação da se-
gurança da biópsia esplênica percutânea através da descri-
ção de 4 casos e revisão de literatura das indicações, técnica, 
complicações e manejo do paciente após o procedimento.
história clínica: Foram levantados os dados das biópsias 
esplênicas realizadas no departamento de radiologia inter-
vencionista do Hospital XXXX, no período de Julho/2014 a 
Janeiro/2016, identificando a técnica utilizada e se houveram 
complicações.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Foram identificadas 
4 biópsias esplênicas e, assim como na literatura, a princi-
pal indicação foi excluir metástase. Os procedimentos foram 
guiados por tomografia computadorizada, sendo 3 core-bióp-
sia e 1 punção aspirativa. O posicionamento preferencial foi 
em decúbito lateral esquerdo, dois deles com acesso transpul-
monar. Em 2 dos 3 casos de core-biopsia foi injetado solução 
de esponja hemostática pelo interior da agulha co-axial. Após 
a biópsia os pacientes foram mantidos em observação por 
aproximadamente 3 horas e realizado controle tomográfico, 
não sendo evidenciadas complicações. Apesar de pouco rea-
lizada, pelo receio de morbidades como hemorragia, a litera-
tura demonstra baixas taxas de complicações e sucesso em 91 
% dos procedimentos.
Conclusões: Apesar de ser considerado um procedimento 
com riscos de complicações, principalmente sangramento, a 
biópsia esplênica percutânea pode ser realizada com seguran-
ça e possibilitar o diagnóstico diferencial das lesões focais no 
baço, sobretudo em pacientes oncológicos.

Pd.07.005
é reALidAde: eSCALAdA dA fuSÃo de imA-
genS no diA-A-diA dA inTerVenÇÃo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LUZ D.C., VALLE L.G.M., FALSARELLA P.M., 
VIEIRA F.A.C., SILVÉRIO P.R.B., SOCOLOWSKI L.R., 
GARCIA R.G.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dr. DANIEL CALICH LUZ
e-mail: DANIEL.CALICH@GMAIL.COM
introdução e objetivos: A ultrassonografia (USG) é o méto-
do mais utilizado nos procedimentos de radiologia interven-
cionista. Entretanto apresenta limitações na abordagem de al-
gumas lesões específicas, como lesões hepáticas e prostáticas 
isoecogênicas e lesões com janelas acústicas desfavoráveis.
métodos: Entre as vantagens da utilização da USG como 
método guia para intervenções o baixo custo e a ausência de 
radiação ionizante podem ser elencadas. No entanto em ca-
sos em que o uso do USG isoladamente tem baixas chances 
de sucesso, outros métodos deverão ser utilizados, seja em 
conjunto, mas separados espacialmente, seja de forma com-
binada - técnica de fusão de imagem.
discussão: A fusão de métodos como tomografia computa-
dorizada (TC) e ressonância magnética (RM) com o USG é 
realizada usando um campo magnético estático, um sensor de 
posicionamento acoplado no transdutor, o qual, ao se movi-
mentar no campo magnético, gera uma corrente elétrica, que 
será lida no aparelho de ultrassom, indicando as direções de 
emissão do feixe acústico em relação às imagens adquiridas 
previamente por TC ou RM.
Conclusões: Iremos descrever a técnica e os princípios en-
volvidos e como podemos utilizá-la no dia-a-dia da radiolo-

gia intervencionista, demonstrando casos em que a fusão de 
imagens é fundamental para a boa prática médica.

Pd.07.006
drenAgem PerCuTâneA e eSCLeroTerAPiA 
de LinfoCeLeS
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: COSTA, YB; TYNG, CJ; AMOEDO, MK; BAR-
BOSA, PNVP; ZURSTRASSEN, CE; LUZ, RM; ALMEI-
DA, MFA
instituição: A.C. Camargo Cancer Center
Autor responsável: Dr. Yves Bohrer Costa
e-mail: yves_bohrer@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Linfoceles são 
coleções semelhantes a cistos, comumente observadas em 
pós operatórios nos quais houve lifadenectomia. Estas po-
dem ser assintomáticas, ou apresentar sintomas relacionados 
à compressão de estruturas adjacentes. Tradicionalmente as 
linfoceles eram tratadas por cirurgia aberta, com marsupiali-
zação da cavidade.
história clínica: caso 1: paciente do sexo feminino, evolui 
com o desenvolvimento de volumosa linfocele na fossa ilíaca 
direita após cirurgia ginecológica. Inicialmente submetida a 
drenagem percutânea, retornou ao serviço com débito persis-
tente de cerca de 400 ml/dia. Optou-se por realizar esclerose 
com álcool absoluto. Após 5 sessões, retirou o dreno e pode 
seguir com seu tratamento oncológico. Caso 2: Paciente do 
sexo masculino, evolui com surgimento de linfocele doloro-
sa na fossa ilíaca direita após lifoadenectomia, não resolvi-
da após 40 dias com dreno percutâneo nesta topografia. Foi 
submetido a 2 sessões de esclerose com álcool absoluto, com 
resolução do quadro após a última sessão.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: A realização de drena-
gem percutânea e escleroterapia deve ser cuidadosamente pla-
nejada. Um estudo de imagem prévio evidenciando uma clara 
delimitação desta coleção e a ausência de contato com estrutu-
ras vasculares é fundamental para a realização do procedimento.
Conclusões: A realização de drenagem percutânea e escle-
roterapia orientada por imagens é uma alternativa de baixo 
custo, pequena morbidade e alta eficácia.

Pd.07.007
drenAgem PerCuTâneA dAS ViAS biLiAreS: o 
que o rAdioLogiSTA PreCiSA SAber
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: COSTA, YB; ZURTRASSEN, CE; CAVALCAN-
TE ACBS; MATUSHITA JUNIOR, JPK; TYNG, CJ; DEL-
MONTE, FN; GIRELI, LPO; BATISTA, EBGV
instituição: A.C Camargo Câncer Center
Autor responsável: Dr. Yves Bohrer Costa
e-mail: yves_bohrer@hotmail.com
introdução e objetivos: A drenagem percutânea é uma im-
portante ferramenta terapêutica em quadros de obstrução das 
vias biliares, sobretudo no contexto oncológico. O radiolo-
gista deve estar familiarizado com os exames de avaliação 
das vias biliares, bem como os achados relacionados ao trata-
mento percutâneo e suas complicações. Descrevemos sucin-
tamente os principais achados que devem ser avaliados em 
estudos dedicados às vias biliares pré e pós drenagem.
métodos: Foram revisados casos do arquivo de nosso serviço 
com objetivo de ilustrar tópicos como: avaliação da segmenta-
ção da via biliar, materiais utilizados, posicionamento do dre-
no, complicações mais comuns relacionadas ao procedimento.
discussão: A drenagem percutânea das vias biliares é uma 
importante ferramenta terapêutica para obstruções, sobretudo 
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no contexto oncológico. A adequada interpretação dos acha-
dos das vias biliares, especialmente nos estudos de colangior-
ressonância magnética, é essencial para a adequada indicação 
de drenagem das vias biliar.
Conclusões: O conhecimento sobre a técnica do procedi-
mento e dos achados habituais relacionados à drenagem das 
vias biliares, permite a identificação mais precoce de compli-
cações e melhor condução dos casos.

Pd.07.008
TrATAmenTo endoVASCuLAr de AneuriSmA 
miCóTiCo: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: MATOS, B.P.; JÚNIOR, F.R.; FILHO, P.F.S.; RA-
GGIOTTO, C.H.
instituição: Hospital das Clínicas Samuel Libânio
Autor responsável: Dra. Bárbara Pessoa de Matos
e-mail: babipmatos@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Os aneurismas micó-
ticos são caracterizados por uma dilatação arterial irreversível de-
vido à destruição da parede do vaso por uma infecção. O objetivo 
se faz em relatar caso raro de paciente com aneurisma micótico 
de origem incomum tratada através de intervenção endovascular.
história clínica: Paciente pediátrica apresentando quadro de 
otite média aguda de repetição, complicada por aneurisma 
micótico roto em ramo opercular da artéria cerebral média 
esquerda, com hemorragia intraparenquimatosa volumosa. 
Foi submetida à embolização do mesmo, utilizando Glubran 
e Lipiodol com preservação do ramo proximal; seguido de 
craniotomia temporo- parietal esquerda e drenagem. Asso-
ciou-se ao tratamento antibioticoterapia com cefazolina pro-
filática, oxacilina e amicacina. Angiografia Cerebral Digital 
de controle constatou ausência de aneurisma.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Aneurismas micó-
ticos ocorrem pela infecção da parede arterial normal devi-
do a embolização de debris infectados para a vasa-vasorum 
dessas, culminando no enfraquecimento das mesmas. O foco 
infeccioso, na maioria das vezes, provém de endocardite in-
fecciosa, porém, no relato, caracterizou-se pela otite, uma vez 
que não foram evidenciadas vegetações no ecocardiograma 
realizado.A técnica endovascular caracterizou-se por um mé-
todo fácil, rápido e seguro para o caso.
Conclusões: Aneurismas micóticos cerebrais são raros, as-
sim como a ocorrência da otite média aguda como foco in-
feccioso. O tratamento endovascular apresentou-se como boa 
opção terapêutica para o caso.

Pd.07.009
CoLeÇÕeS inTrACrAniAnAS: SegurAnÇA e 
efiCáCiA dA drenAgem PerCuTâneA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: CARVALHO, D.; FALSARELLA, P.M.; MA-
RIOTTI, G.C.; VIEIRA, F.A.C.; RAHAL JR. A.; QUEIROZ, 
M.R.G.; GARCIA, R.G.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dr. DANILO OLIVEIRA CARVALHO
e-mail: danilo_carvalho@edu.unifor.br
descrição sucinta do propósito do relato: Descrever uma 
alternativa efetiva e segura para tratamento de coleções epi-
durais intracranianas em pacientes com orifício de trepana-
ção prévio por meio de drenagem percutânea guiada por to-
mografia computadorizada (TC).
história clínica: Paciente, masculino, 65 anos, admitido no 
pronto-socorro com cefaléia, vertigem e rebaixamento do ní-
vel de consciência. Referiu ter sido submetido a craniectomia 

para abordagem de meningioma no lobo frontal esquerdo. No 
pós-operatório, evoluiu com episódios de coleções epidurais 
recorrentes no sítio cirúrgico, demandando novas abordagens.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: TC de crânio diag-
nóstica revelou recorrência da coleção, determinando desvio 
da linha média e discreta herniação subfalcínica. Diante da 
urgência do quadro, realizamos uma drenagem percutânea 
da coleção guiada por TC através do orifício de trepanação. 
TC de controle mostrou redução do volume da coleção e do 
efeito de massa por ele determinado. Paciente recebeu alta 
hospitalar 36 horas após sua admissão, assintomático.
Conclusões: Geralmente causadas por traumas ou cirurgias, 
coleções epidurais intracranianas podem causar aumento da 
pressão intracraniana, demandando abordagem imediata. 
Para pacientes com sintomas compressivos, a recomendação 
atual é a transferência imediata para centros de neurocirurgia. 
Entretanto, atrasos podem levar a danos irreversíveis. Drena-
gem percutânea guiada por TC mostrou-se uma alternativa 
segura e eficaz nesse contexto.

Pd.07.010
inTerVenÇÃo PediáTriCA: indiCAÇÕeS, Cui-
dAdoS AdiCionAiS e SegmenTo nAS CoLeCiS-
ToSTomiAS.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: CARVALHO V.S., PEIXOTO L.R.M, FALSA-
RELLA P.M., RAHAL JR. A., MARIOTTI G.C., QUEIROZ 
M.R.G., GARCIA R.G
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP, 
Brasil.
Autor responsável: Dr. Luiz Ricardo Marques Peixoto
e-mail: luizricardoradiologista@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: A colecistite agu-
da em crianças geralmente é idiopática, de etiologia infeccio-
sa ou raramente decorrente de colelitíase. A colecistostomia 
percutânea usualmente é um procedimento alternativo à co-
lecistectomia, sendo reservada para pacientes sem condições 
clínico-cirúrgicas atuais ou permanentes. O objetivo deste 
trabalho visa descrever um procedimento de colecistectomia 
percutânea no paciente pediátrico, realizado no Centro de 
Medicina Intervencionista do Hospital X.
história clínica: As indicações para o procedimento per-
cutâneo incluem: Colecistite calculosa e acalculosa, empie-
ma, hidropsia, colangite, obstrução biliar e necessidade de 
acesso para intervenções adicionais.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: O cateter de drena-
gem é introduzido com auxílio da ultrassonografia através de 
acesso transhepático, permanecendo no local por pelo menos 
4 a 6 semanas. Uma colecistocolangiografia pode ser reali-
zada anteriormente à remoção do cateter para assegurar que 
o ducto cístico e o ducto biliar comum estão pérvios, uma 
drenagem prolongada raramente é necessária. A complicação 
mais temida é a peritonite biliar e, nos pacientes pediátricos, 
a complicação mais descrita é o extravasamento de contraste 
para a loja da vesícula biliar, embora o número de procedi-
mentos descritos na literatura é limitado para inferir uma cor-
reta interpretação desses dados.
Conclusões: A drenagem percutânea pode oferecer uma te-
rapia definitiva, principalmente em crianças com colecistite 
acalculosa.

Pd.07.011
emboLizAÇÃo PerCuTâneA de fíSTuLA enTé-
riCA Com hiSToACrYL: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
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Autores: NUNES, T. F.; PEREIRA, M. E. S.; RODRIGUES, 
A. F. P.; HIGA, R. A.; MARQUES, P. C. O. C.; MAGNANI, R.
instituição: ICATI & Gastrológica Campo Grande, MS, Brazil.
Autor responsável: Dr. THIAGO NUNES
e-mail: thiagofranchinunes@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Embolização de 
fístula entérica no pós-operatório tardio de hemicolectomia 
direita utilizando n-butil-2-cianoacrilato (NBCA) como op-
ção terapêutica factível, segura e efetiva.
história clínica: Paciente masculino, 60 anos, no 30º pós
-operatório de hemicolectomia direita por apendicite compli-
cada por videolaparoscopia, evoluiu com dores abdominais 
na região da fossa ilíaca direita (FID) e febre.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Tomografia compu-
tadorizada abdominal utilizando contraste intravenoso, oral 
e retal, positiva. Observou-se coleção/abscesso na FID sem 
sinais de deiscência da anastomose ou de pneumoperitônio. 
Foi proposto drenagem percutânea da coleção guiada por 
imagem e abscessografia para pesquisa de trajetos fistulosos. 
Após identificação, a fístula foi cateterizada sob orientação 
fluoroscópica com microguia e microcateter 2.8F. Para em-
bolização, utilizou-se NBCA em diluição 1:2 com Lipiodol 
e selamento de todo o trato fistuloso e cavidade do abcesso 
remanescente. O dreno pigtail 14F posicionado no abscesso 
foi retirado após 5 dias, com resolução completa do quadro. 
Fístulas entéricas ou biliares intraperitoneais persistentes 
estão associadas a significativa morbidade e mortalidade. O 
tratamento varia de acordo com a localização e as estruturas 
viscerais envolvidas.
Conclusões: Abordagens intervencionistas no tratamento de 
fístulas entéricas sintomáticas são preferidas como opções te-
rapêuticas de primeira linha para evitar exploração cirúrgica 
de repetição, que está associada a considerável morbidade e 
mortalidade em casos complicados.

Pd.07.012
emboLiA gASoSA CerebrAL durAnTe bioPSiA 
PerCuTâneA PuLmonAr
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: AZEVEDO A.P.A., ROCHA R.D., RAHAL JR. A., 
ANDRADE J.R., SOCOLOWSKI L.R., QUEIROZ M.R.G., 
GARCIA R.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dr. André Arantes Pereira de Azevedo
e-mail: andrearantesazevedo@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Biópsia guia-
da por tomografia computadorizada (TC) é estabelecida no 
diagnóstico de lesões pulmonares. Embolia gasosa sistêmica 
é uma complicação rara mas potencialmente fatal, com uma 
possível maior incidência por não ser diagnosticada em pa-
cientes assintomáticos.
história clínica: Um paciente com nódulo pulmonar suspei-
to foi submetido a biópsia guiada por TC. Durante o proce-
dimento foram visualizados pneumotórax e gás no ventrículo 
esquerdo, assim como sinais neurológicos na recuperação 
anestésica. A TC demonstrou embolia cerebral. Cinco dias 
após, ressonância magnética revelou acidente vascular cere-
bral. Aos 3 meses de acompanhamento o paciente demons-
trou recuperação motora, todavia, manteve déficits cogniti-
vos importantes.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A embolia gasosa 
sistêmica durante biópsia pulmonar tem como fatores de ris-
co lesão cística ou cavitaria, ventilação com pressão positiva, 
transfixação da veia pulmonar e tosse durante o procedimen-
to. Ar no sistema venoso pulmonar emboliza principalmente 
as artérias coronárias e cerebrais. O diagnóstico é difícil e 

baseado principalmente na suspeita clínica pela deterioração 
das funções neurológicas e cardiovasculares. O tratamento 
envolve oxigênio em alto fluxo e terapia hiperbárica precoce.
Conclusões: A embolia gasosa durante biópsia pulmonar 
pode ser inevitável, independentemente das precauções to-
madas e da experiência do radiologista intervencionista, que 
deve estar preparado para o diagnóstico e manejo adequado 
dessa temida complicação.

Pd.07.013
noVoS CAminhoS: uSo de fuSÃo de imAgenS 
e do ConTrASTe de miCroboLhAS nA AbLA-
ÇÃo de TumoreS hePáTiCoS
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: AZEVEDO A.P.A., VALLE L.G.M., RAHAL JR. 
A., VIEIRA F.A.C., MAURANO A., FRANCISCO NETO 
M.J.F., GARCIA R.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dr. André Arantes Pereira de Azevedo
e-mail: andrearantesazevedo@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Um avanço con-
siderável   na abordagem minimamente invasiva de tumores 
malignos hepáticos irressecáveis é observado. A ablação 
percutânea tornou-se uma ferramenta bem estabelecida para 
pacientes oncológicos complexos, controlando o crescimento 
do tumoral, prolongando a sobrevida e melhorando a qua-
lidade de vida. Dadas eficiência e segurança, o ultrassom 
(US) é mais comumente usado como método de orientação 
por imagem. Todavia, alguns nódulos hepáticos podem não 
ser bem visualizados, limitando a sua aplicabilidade. A fusão 
de imagens permite o pareamento do US com a tomografia 
computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM). O 
contraste ultrassonográfico de microbolhas (CEUS) fornece 
desempenho comparável à TC e RM.
história clínica: Dois casos de ablação por radiofrequência 
(ARF) de metástases hepáticas utilizando fusão de imagens ou 
CEUS serão descritos. Em ambas situações a caracterização ade-
quada dos nódulos não foi possível por estudos não contrastados.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Os procedimentos 
foram realizados com segurança e precisão após localização 
das áreas suspeitas, mal caracterizadas pela US isoladamente. 
Imagens de controle mostraram zonas de ablação adequadas, 
sem sinais de complicações.
Conclusões: Estas novas técnicas melhoram precisão, efi-
cácia e segurança da ARF percutânea de tumores hepáticos 
guiada por US, representando novas possibilidades no mane-
jo de pacientes oncológicos.

Pd.07.014
CoLeÇÕeS inTrA-hePáTiCAS eSPeSSAS: dre-
nAgem PerCuTâneA Com uSo de fibrinoLí-
TiCoS Como oPÇÃo ráPidA, SegurA e efiCAz
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: FALSARELLA P.M., ROCHA R.D., RAHAL 
JR.A, AZEVEDO A.P.A., MACEDO A.L.V., REZENDE 
M.B., GARCIA R.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dr. André Arantes Pereira de Azevedo
e-mail: andrearantesazevedo@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Abscessos he-
páticos podem ocorrer por contaminação microbiana de ori-
gem biliar, vascular ou direta, apresentando mortalidade de 
aproximadamente 15%. O tratamento consiste na antibioti-
coterapia, controle da causa e drenagem percutânea ou ci-
rúrgica. A vantagem da drenagem percutânea resulta no fato 
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de ser minimamente invasiva, apresentando, porém limita-
ção nas coleções espessas, septadas, com debris grosseiros. 
Neste contexto emerge a possibilidade de injeção de agentes 
fibrinolíticos no interior das coleções intra-hepáticas visan-
do alterar sua viscosidade, facilitando sua vazão. O objetivo 
desse trabalho é descrever a importância da radiologia inter-
vencionista na drenagem minimamente invasiva de coleções 
hepáticas espessas com uso de fibrinolíticos (rTPA).
história clínica: Relato de dois casos de pacientes com abs-
cessos hepáticos, submetidos a drenagem percutânea e inje-
ção de rTPA pelo dreno.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Dois pacientes com 
abscesso hepáticos submetidos antibioticoterapia, drenagem 
percutânea e injeção de rTPA 6mg por 3 dias consecutivos. 
Apresentando melhora clinica e laboratorial, ultrassonografia 
com redução da coleção sendo retirado dreno. Estudos em 
pacientes com coleções loculadas submetidos à injeção de fi-
brinolíticos intracavitários mostraram segurança do método, 
alem de tratar-se de uma técnica eficaz na redução do tempo 
de tratamento necessário e melhora clinica precoce.
Conclusões: Uso de rTPA em coleções espessas mostrou-se 
eficaz como método complementar a drenagem percutânea, 
potencializando seu sucesso.

Pd.07.015
TrATAmenTo endoVASCuLAr de fíSTuLA du-
rAL em forAme mAgno: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: MATOS, B.P.; FERNANDES, J.P.N.; BARBOSA, 
R.G.; FILHO, P.F.S.; RAGGIOTTO, C.H.
instituição: Hospital das Clínicas Samuel Libânio
Autor responsável: Dra. Bárbara Pessoa de Matos
e-mail: babipmatos@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Fístulas arterio-
venosas durais (FAVDs) constituem 10 a 15% de todas as 
malformações vasculares intracranianas.São derivações arte-
riovenosas anormais no interior da dura-máter, com drena-
gem para seios venosos durais ou veias corticais.As FAVDs 
em forame magno representam forma rara dessas, relatando-
se um caso de FAVD nessa região tratada através de interven-
ção endovascular.
história clínica: Paciente iniciou quadro de cefaléia súbita in-
tensa, perda de consciência momentânea e vômitos, sonolência 
e confusão mental. Apresentava rigidez de nuca leve, Escala de 
Coma de Glasgow (ECG) 13, Pressão arterial:180x100mmhg 
e ausência de déficit motor.Evoluiu com melhora na ECG para 
15 e piora da rigidez de nuca (4+/4+). Tomografia evidenciou 
hemorragia em IV ventrículo e cisterna magna. Angiografia 
mostrou FAVD na região do forame magno. Realizou-se em-
bolização da mesma com Glubran e Lipiodol, através de mi-
crocateterização da artéria vertebral esquerda.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A FAVD em forame 
magno possui clínica associada à mielopatia progressiva e 
distúrbios motores. A hemorragia intracraniana demonstra-se 
como lesão agressiva, necessitando tratamento imediato. A 
técnica endovascular com embolização é considerada trata-
mento padrão, por ter menores riscos que a cirurgia aberta, 
tempo cirúrgico menor e eficácia semelhante.
Conclusões: Concluímos que a FAVD de forame magno é 
rara e seu tratamento precoce diminui a morbimortalidade. O 
tratamento endovascular é comprovadamente eficaz.

Pd.07.016
bióPSiA TrAnSfACiAL: diAgnóSTiCo de PLAS-
moCiTomA Primário no Seio mAXiLAr

Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: VALLE L.G.M., AZEVEDO A.A.P., RAHAL 
JR. A., CERNEA C., ANDRADE J.R., QUEIROZ M.R.G., 
GARCIA R.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, 
São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Leonardo Guedes Moreira Valle
e-mail: dr.lgmvalle@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Abordagem per-
cutânea para biopsia de tumor facial raro
história clínica: Paciente de 83 anos, referindo dor e de-
formidade facial apresenta lesão sólida infiltrativa, expansi-
va com acometimento do rebordo alveolar da maxila, palato 
duro, septo nasal a tomografia de seios da face. Realizada 
biopsia transfacial guiada por tomografia computadorizada 
por um sistema coaxial e agulha de biopsia Tru Cut. Abor-
dagem anterior adjacente asa nasal esquerda em direção à 
parede anterior do maxilar, retirada de múltiplos fragmentos 
enviados para análise patológica e uso de matriz hemostática 
ao final do procedimento. No controle de imagem pós inter-
venção não foram observadas complicações. O Resultado pa-
tológico evidenciou Adenoma pleomórfico.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Plasmocitoma extra-
medular é um tumor raro que quando presente acomete prefe-
rencialmente as vias aéreas superiores. A biópsia percutânea 
guiada por imagem ganha espaço crescente no diagnóstico de 
lesões tumorais da cabeça e pescoço. Na abordagem parama-
xilar a importância de identificar e evitar a artéria facial pre-
vine complicações maiores. A via de acesso é segura e com 
baixos riscos de complicações.
Conclusões: Localização, extensão e relação com estruturas 
adjacentes são fatores essenciais para definir via de acesso. O 
conhecimento da anatomia facial e planejamento cauteloso 
aumentam acurácia e segurança.

Pd.07.017
CrioAbLAÇÃo de LeSÕeS renAiS em rim úni-
Co: VAnTAgenS inqueSTionáVeiS
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: CARVALHO, D.; RAHAL JR. A.; ANDRA-
DE, J.R.; VIEIRA, F.A.C.; MARIOTTI, G.C.; QUEIROZ, 
M.R.G.; GARCIA, R.G
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dr. DANILO OLIVEIRA CARVALHO
e-mail: danilo_carvalho@edu.unifor.br
descrição sucinta do propósito do relato: Avaliar a nos-
sa experiência em crioablação percutânea de massas renais 
como um tratamento seguro e eficaz também em pacientes 
com rins únicos.
história clínica: Nove tumores (diâmetro: variação, 1.0–4.0 cm; 
média, 2,68 cm) em 8 pacientes foram tratados com 9 crioabla-
ções. Seis homens e 2 mulheres com média de idade de 60 anos 
(variação, 26-79 anos). Das 9 lesões, uma era carcinoma papilífe-
ro de células renais, outro um carcinoma renal de células claras. 
Sob anestesia geral, de um a dois probes foram utilizados e as le-
sões retiradas usando imagens em tempo real para monitoramento 
intraprocedimental das bolas de gelo. O tempo total do procedi-
mento foi de 96 minutos em média (variação, 67-145 minutos).
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Todos os tumores 
foram tratados com sucesso. Duas complicações ocorreram 
em um total de 9 crioablações: um hematoma renal com hi-
potermia, que foi tratado com cobertor térmico e um caso de 
hipotensão arterial e dor, que foi tratada com sucesso com 
opióide endovenoso. O período de seguimento médio foi de 
46 meses (variação, 36-60 meses). Não houve nenhuma re-
corrência até agora.
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Conclusões: Crioablação percutânea é eficaz no tratamento 
de tumores renais em pacientes com um rim único, com mí-
nima morbidade. Apesar do curto tempo de seguimento, não 
houve nenhuma recorrência.

Pd.07.018
fuSÃo de imAgenS PeT-rm/uS + TC em bX. 
TrAnSreTAL de ProSTATA - diAgnóSTiCo de 
reCidiVA TumorAL ProSTATiCo no duCTo 
deferenTe
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: VALLE L.G.M., AZEVEDO A.A.P., RAHAL JR. 
A., ANDRADE J.R., SILVERIO P.R.B., SMALETZ O., 
GARCIA R.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, 
São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Leonardo Guedes Moreira Valle
e-mail: dr.lgmvalle@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Fusão de ima-
gem para biópsia de recidiva tumoral em adenocarcinoma de 
prostata.
história clínica: Paciente masculino de 86 anos em pós-ope-
ratório tardio de prostatectomia radical durante follow-up 
apresenta PET-Ressonância (PET-RM) com presença de as-
simetria dos ductos deferentes, maior à direita, onde se no-
tou intensa captação de PSMA-68Ga. Submetido a biópsia 
transretal guiada por fusão de imagens, PET-RM, Tomografia 
computadorizada e Ultrassonografia (US). A coleta precisa 
da lesão focal permitiu o diagnóstico de adenocarcinoma in-
filtrativo da parede do ducto deferente e tecido adiposo adja-
cente, compatível de recidiva neoplásica de próstata.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A recidiva tumoral 
após prostatectomia radical é de aproximadamente 47%, com 
a recorrência no ducto deferente sendo extremamente rara. 
Devido sua localização não favorável o uso de um arsenal am-
plo para métodos de diagnóstico e técnicas intervencionistas 
se faz necessário para abordagem destas lesões. A complexi-
dade na abordagem da lesão por localização, extensão e pre-
sença de estruturas adjacentes, se adequa à prosposta da fusão 
de imagens para maior precisão quanto ao foco a ser aborda-
do. A fusão de imagens é técnica que ganha espaço cada vez 
maior, especialmente em lesões mal caracterizadas à US.
Conclusões: A fusão de imagens permite orientação de pro-
cedimentos, mesmo em regiões de difícil acesso, mantendo 
elevada acurácia.

Pd.07.019
AbLAÇÃo de LeSÕeS hePáTiCAS deSAfiAdo-
rAS: Como ChegAr Lá?
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: AZEVEDO A.P.A., FALSARELLA P.M., RAHAL 
JR. A., SILVERIO P.R.B., ANDRADE J.R., RESENDE 
M.B., GARCIA R.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dr. André Arantes Pereira de Azevedo
e-mail: andrearantesazevedo@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Uma pequena 
porcentagem de pacientes com tumores hepáticos são can-
didatos à cirurgia. Terapias ablativas são eficazes em casos 
selecionados. Benefícios incluem baixa morbidade e nível 
ambulatorial. Proximidade à cápsula, vasos, vesícula e dia-
fragma pode limitar a segurança e eficácia.
história clínica: Serão descritos dois casos em que técni-
cas de proteção foram realizadas previamente à radioablação 
hepática. Um paciente de 60 anos apresentou-se com hepato-

carcinoma dômico. O acesso transpulmonar foi considerado 
a melhor alternativa. Devido aos riscos associados,foi rea-
lizado um pneumotórax artificial. Uma paciente de 48 anos 
apresentou-se com dois nódulos hepáticos metastáticos sub-
capsulares adjacentes à vesícula biliar. Para protegê-la, um 
colecistostomia foi realizada seguida por irrigação contínua 
com solução resfriada. Outra preocupação era a proximidade 
com a parede abdominal sendo realizada hidrodissecção para 
aumentar esta distância.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Os procedimentos 
foram realizados de forma segura. Imagens de controle ime-
diatamente após e dois meses mais tarde mostraram adequada 
zona de ablação, sem sinais de complicações.
Conclusões: Técnicas de proteção, tais como hidrodissecção, 
colecistostomia associada à irrigação biliar contínua, bem 
como pneumotórax induzido são opções seguras, eficazes, de 
baixo custo para prevenir complicações locorregionais em tra-
tamentos ablativos de lesões hepáticas de difícil abordagem.

Pd.07.020
APreSenTAÇÕeS muLTifACeTAdAS do APêndi-
Ce: AmPLA VAriAbiLidAde CLíniCo-imAgino-
LógiCA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: RAHAL JR. A., VIEIRA F.A., CAVALCANTE JR. 
F.A., CARVALHO D., LUZ D.C., MAURANO A., FRAN-
CISCO NETO M.J.F., FUNARI M.B.G.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dr. DANILO OLIVEIRA CARVALHO
e-mail: danilo_carvalho@edu.unifor.br
introdução e objetivos: As patologias abdominais respon-
dem por cerca de 50 % das consultas de pronto-atendimento. 
Neste leque, aquelas envolvendo apêndice se destacam como 
principais dentre as que resultam em cirurgia. Diferentemente 
do que possa supor o examinador não habituado às emergên-
cias, tais entidades são extremamente variadas, tanto do pon-
to de vista imaginológico, quanto do ponto de vista clínico.
métodos: Apresentação clássica de dor na fossa ilíaca di-
reita, com febre e leucograma infeccioso frequentemente é 
substituída por dor difusa, epigástrica, mesogástrica, mal es-
tar, diarréia, constipação e/ou náuseas, dado o tempo cada 
vez menor que antecede à procura pelo pronto-atendimento.
discussão: De modo semelhante, apendicite clássica, ca-
racterizada por aumento do diâmetro externo do apêndice e 
apendicolito pode ser substituída por variadas apresentações, 
que devem ser conhecidas e diagnosticadas com precisão 
pelo radiologista emergencista.
Conclusões: Apendicites iniciais, sem aumento do calibre, 
tardias, perfuradas, apendicites de ponta, apendagites, diver-
ticulites, eversão, abscessos e tumores apendiculares, apen-
dicites de coto cirúrgico, lipomatose do apêndice e mucocele 
são algumas das variantes com as quais o radiologista pode 
se deparar.

Pd.07.021
TrATAmenTo endoVASCuLAr de PSeudo-
AneuriSmA dA ArTériA LombAr PóS VerTe-
broPLASTiA: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: MATOS, B.P; ALQUIMIM, A.F.; MAZON, G.; 
FARIA, M.R.; ANTUNES, R.V.B.; VALADARES, L.C.; 
ATZINGEN, A.C.V.
instituição: Hospital das Clínicas Samuel Libânio
Autor responsável: Dra. Bárbara Pessoa de Matos
e-mail: babipmatos@gmail.com
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descrição sucinta do propósito do relato: Pseudoaneu-
rismas se caracterizam pela ruptura da parede arterial com 
extravasamento de sangue contido por estruturas vizinhas. 
Relatamos caso de pseudoaneurisma de artéria lombar após 
vertebroplastia, que se caracteriza por um sítio raro de uma 
causa iatrogênica incomum.
história clínica: Paciente queixando-se de lombalgia crôni-
ca apresentava na ressonância magnética hipossinal em T1 e 
T2 com captação de contraste no corpo vertebral de L3. Re-
alizou-se então vertebroplastia com biópsia, evoluindo com 
hiporexia associada à dor em fossa ilíaca direita (FID). Ao 
exame físico apresentava-se hipocorada e com massa palpá-
vel em FID e nos laboratoriais, anemia associada à plaqueto-
se. À Tomografia computadorizada foi evidenciada formação 
heterogênea retroperitoneal à esquerda, com realce central ao 
meio de contraste, persistindo em exames subsequentes. Foi 
realizada terapia endovascular ocluindo segmento distal de 
ramo ridículo-lombar de artéria lombar esquerda com Glu-
bran e Lipiodol, obtendo melhora do quadro.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Pseudoaneurismas são 
patologias vasculares incomuns. Estão relacionados à traumas 
de alta energia e, atualmente, à procedimentos de terapia en-
dovascular, sendo os sítios mais comuns os de punção como 
artéria femoral e braquial. No entanto podem configurar como 
complicações cirúrgicas de biópsias e procedimentos vertebrais.
Conclusões: O tratamento endovascular é comprovadamente 
eficaz, assegurando estabilidade hemodinâmica da paciente.

Pd.07.022
oCLuSÃo TemPoráriA e emboLizAÇÃo Pro-
fiLáTiCA dAS ArTériAS iLíACAS inTernAS em 
geSTAnTeS Com ACreTiSmo PLACenTário 
SubmeTidAS A PArTo CeSáriA e hiSTereCTo-
miA PuerPerAL.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: MONSIGNORE, LM; CHODRAUI-FILHO, SF; 
FREITAS, RK; YANO, RK; DUARTE, G; ABUD, DG
instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Autor responsável: Dr. Rafael Kiyuze de Freitas
e-mail: rkfreitas56@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
Avaliar a segurança e eficácia da oclusão temporária (OT) e 
embolização profilática (EP) das artérias ilíacas internas em 
gestantes com acretismo placentário (AP) submetidos a parto 
cesárea (PC) e histerectomia puerperal (HP).
material e métodos: No período de 2012 a 2014, 23 ges-
tantes, entre 28 e 43 anos, com AP foram submetidas a PC 
seguida de oclusão circulatória do território uterino, após 
o clampeamento do cordão umbilical, com posterior HP. A 
OT foi precedida de EP das ilíacas internas, realizadas por 
acesso arterial femoral bilateral com posicionamento de ca-
teteres-balão, administração de micropartículas de PVA e de 
fragmentos de gelatina hemostática. Ao término da HP, os 
cateteres-balão foram retirados.
resultados e discussão: O AP é associada a grandes perdas 
sanguíneas, com taxas de transfusões ao redor de 55% na lite-
ratura. Em nossa Instituição, opta-se pela HP eletiva para AP. 
Das 23 pacientes, apenas quatro necessitaram transfusão de 
concentrados de hemácias (CH) no intra-operatório, com mé-
dia de 4 CH. Não foram relatados óbitos maternos. Sucesso 
técnico obtido em todos os casos.
Conclusões: Os resultados sugerem que a OT e EP das ilí-
acas internas sejam eficazes e seguras na redução de perdas 
sanguíneas e da necessidade de transfusão em relação ao des-
crito na literatura para HP sem o procedimento.

8 - mAmA

Pd.08.001
CânCer mAmário diAgnoSTiCAdo em mu-
LhereS nA fAiXA eTáriA enTre 50 e 70 AnoS: 
CorreLAÇÃo CLíniCA, mAmográfiCA e hiS-
ToPAToLógiCA.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: VIEIRA, M.M.; ALVARES, B.R.; ALMEIDA, 
O.J.; JALES, R.M.
instituição: Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp - 
Medicina. CAISM - Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aris-
todemo Pinotti
Autor responsável: Dra. Mariana Meira Vieira
E-mail: marianameiravieira@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
câncer mamário representa a principal causa de morte por 
câncer entre as mulheres no mundo, sendo fundamental o 
adequado conhecimento de suas configurações mamográficas 
para assim reduzir os diagnósticos falso-negativos e detectar 
precocemente a doença. Os objetivos deste trabalho são cor-
relacionar os achados mamográficos, clínicos e histopatológi-
cos de mulheres que tiveram diagnóstico de câncer mamário.
material e métodos: Foram analisados os prontuários e as 
mamografias de 160 pacientes, com idade entre 50 e 70 anos, 
sendo as variáveis os achados mamográficos, clínicos e histo-
patológicos. Essa pesquisa possui registro no Comitê Nacio-
nal de Ética, aprovada com número de protocolo 008/2014. 
Não há conflitos de interesse.
Resultados e discussão: 81,3% das pacientes apresentaram 
carcinoma ductal invasivo (CDI) e 10,6% carcinoma ductal 
in situ (CDIS). Entre as pacientes com CDI, 86,9% apresen-
taram nódulo como principal achado mamográfico sendo a 
maioria sintomática e entre aquelas com CDIS, 64,7% tive-
ram apresentação mamográfica de microcalcificações, sendo 
a maioria assintomática.
Conclusões: O melhor conhecimento dos achados mamo-
gráficos pode ajudar a detectar câncer de mama em nossos 
pacientes, para propor melhores maneiras de utilizar testes de 
triagem e para melhorar as ações de controle.

Pd.08.005
hiPerPLASiA VASCuLAr ATiPiCA (hVA): diAg-
nóSTiCo diferenCiAL rAro e inCidenTAL em 
PACienTeS Com AnTeCedenTe PeSSoAL de 
CânCer de mAmA e rAdioTerAPiA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: RAMOS, G.L., BIANCHINI, A.P.A.P., MARAG-
NO, B., ROVEDA JR, D., BADAN, G.M., FLEURY, E.F.C., 
CAMPOS, M.S.D.A., SELETI, R.
instituição: Serviço de Diagnostico por Imagem da Santa 
Casa de Sao Paulo
Autor responsável: Dra. BIANCA MARAGNO
E-mail: BIANCAMARAGNO@HOTMAIL.COM
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar caso raro 
de HVA, lesão potencialmente precurssora de angiossarco-
ma, em paciente com antecedente de câncer de mama e radio-
terapia, no diagnóstico diferencial de recidiva loca
história clínica: Mulher 70 anos, com antecendente pessoal 
de carcinoma ductal invasor em 1999 na mama esquerda, sub-
metida à mastectomia, radioterapia, quimioterapia, reconstru-
ção imediata com prótese e simetrização da mama contrala-
teral. Em ressonäncia magnética (RM) realizada em 2012 por 
suspeita de rotura de prótese, detectou-se foco de realce não 
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nodular a esquerda, categoria BI-RADS 3. Em acompanha-
mento precoce por RM, houve incremento volumétrico e ob-
servou-se nódulo circunscrito com realce precoce, categoria 
BI-RADS 4. Realizou-se biópsia com agulha grossa guiada 
por ultrassom, com diagnóstico histológico de HVA
discussão e diagnóstico ou vice-versa: HVA é uma prolifera-
ção vascular que pode acometer pacientes submetidas a cirurgia 
e radioterapia por tratamento de câncer de mama e pode ser pre-
cursora de angiossarcoma. No presente caso, relatamos os acha-
dos radiológicos da HVA nos diferentes métodos de imagem
Conclusões: A HVA, apesar de rara, deve ser considerada no 
diagnostico diferencial de recidiva local em pacientes subme-
tidas a radioterapia adjuvante por câncer de mama

Pd.08.008
doPPLerfLuXomeTriA no Pré oPerATório 
de CirúrgiA reConTruTorA dA mAmA.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: ONARI N; VIEIRA RAC; SABINO SMPS; WA-
TANABE AHU;PICONE JCSS;SAITO MM;GAMA RRM.
instituição: Hospital de Câncer de Barretos
Autor responsável: Dra. ROBERTA RODRIGUES MON-
TEIRO DA GAMA
e-mail: dra.rrmg@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Téc-
nica desenvolvida para avaliar alterações vasculares artéria 
do pedículo tóraco-dorsal (APTD) após tratamento prévio 
do câncer de mama(mastectomia, cirurgia conservadora e ra-
dioterapia) e a viabilidade músculo grande dorsal na recons-
trução. APTD é principal vaso nutridor desse músculo e sua 
lesão/ligadura na cirurgia ou estenose/oclusão decorrente da 
radioterapia pode trazer consequências desastrosa no resulta-
do dessa modalidade cirúrgica.
material e métodos: 175 pacientes de outubro 2008 a feve-
reiro 2014. Aparelhos de ultrassom alta resolução com Do-
ppler, transdutor linear e preset vascular. APTD é identificada 
modo B e ao Doppler colorido para melhor caracterização, 
são obtidos traçados espectrais. Consideramos: pico de ve-
locidade sistólica (PVS); velocidade diastólica final; Índice 
de resistência.
resultados e discussão: : parâmetros avaliados a redução do 
PVS lado operado/irradiado foi o único estatisticamente sig-
nificativo. Consideramos normal redução de até 30%; fluxo 
diminuído 31-49% e fluxo alterado redução maior ou igual 
50%. Dos 175 pacientes 86.6 % normais; 10.5 % alterados e 
2.9% diminuídos. 85 pacientes submetidos a cirurgia. Desses 
90.6% exames normais; 7.1% alterados e 2.4 % fluxo dimi-
nuído. 7 pacientes necrose do enxerto, sendo 6 parcial e 1 
necrose total e 5 tiveram deiscência da ferida e 6 perderam 
a prótesis.
Conclusões: Doppler APTD contribui para a redução da per-
da enxerto e prótese.

Pd.08.010
meTáSTASeS PArA A mAmA de neoPLASiAS eXTrA
-mAmáriAS: reLATo de doiS CASoS CLíniCoS.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: KRUGER, M. S.; VILAVERDE, A. W.; KUPSKE, 
A.; WAINSTEIN, B.; PEDROLLO, I. M.; PUCCI, G.S.; TA-
VARES, E.N.; WESTPHALEN, S.S.; DE AZAMBUJA, J.; 
TRINDADE, R. A. R.; KLAES, A. I. N. M.; LONGO, M. G. 
F.; ROCKENBACH, M. A. B. C.; REICHERT, R.
instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Autor responsável: Dra. Marilia Sfredo Kruger
e-mail: mariliakruger@yahoo.com.br

descrição sucinta do propósito do relato: Apresentar dois 
casos de lesões metastáticas para a mama de neoplasias ex-
tra-mamárias, ressaltando as diferenças entre estas lesões e a 
neoplasia primária da mama.
história clínica: Paciente A: Mulher, 58 anos, com diag-
nóstico de neoplasia de células claras renais. No acompa-
nhamento tomográfico, identificaram-se implantes metastá-
ticos no fígado, corpos vertebrais e uma lesão no quadrante 
inferior medial da mama esquerda de formato arredondado e 
contornos bem definidos. Paciente B: Mulher, 74 anos, com 
diagnóstico de melanoma metastático. Na mamografia de ro-
tina identificou-se, na união dos quadrantes laterais da mama 
esquerda, lesão nodular e bem definida (BIRADS 4). Após 
realização de biópsia em ambos os nódulos foi confirmada a 
natureza metastática.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Lesões metastáticas 
para a mama são incomuns, representando 2,0% de todas as 
neoplasias mamárias, usualmente indicando ampla dissemi-
nação tumoral. As metástases extra-mamárias tendem a ser 
encontradas no tecido adiposo e não na porção glandular da 
mama. Melanoma, sarcoma e linfoma assim como neoplasia 
prostática, pulmonar e carcinoma de células renais são os mais 
comuns sítios extra-mamários que metastatizam para a mama.
Conclusões: Em um paciente com contexto clínico adequa-
do, o surgimento de lesão com contornos regulares e limites 
bem definidos deve levantar a suspeita da etiologia metastáti-
ca antes de ser categorizada como benigna.

Pd.08.013
o que Todo rAdioLogiSTA deVe SAber So-
bre o eSTAdiAmenTo Tnm (AJCC - 7A ediÇÃo)
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: ICHIHARA, T. H.; SHITARA, F. .I
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dra. TOMIE ICHIHARA
e-mail: tomie8@gmail.com
introdução e objetivos: A neoplasia maligna da mama 
é a principal causa de morte por câncer entre mulheres no 
Brasil. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são 
fundamentais na redução dessa mortalidade. Nesse sentido, 
o estadiamento é primordial. Ao final do ensaio pictórico, 
o radiologista conhecerá a classificação de estadiamento da 
American Joint Committee on Cancer (AJCC) e ainda as 
principais abordagens cirúrgicas, incluindo recentes mudan-
ças no manejo linfonodal.
métodos: Utilizando imagens de US, mamografia e RM, o 
ensaio pictórico ilustra o estadiamento TNM, com destaque 
para informações que devem estar no relatório, considerando 
inclusive, achados que modifiquem apenas o planejamento 
terapêutico (tipo de cirurgia, biópsia de linfonodo sentinela, 
radio ou quimioterapia).
discussão: Como cada vez mais os exames de imagem são 
decisivos no tratamento correto e, portanto, no aumento da 
sobrevida e na redução da mortalidade por câncer de mama; 
o papel do radiologista se tornou determinante. Afinal, infor-
mações essenciais como tamanho, status linfonodal e invasão 
locorregional só podem ser acessadas por imagem.
Conclusões: Desta forma, ao realizar um relatório todo ra-
diologista deve saber o esquema de classificação do estadia-
mento e buscar ativamente essas informações, redigindo um 
relatório claro e objetivo, com impacto direto no tratamento.

Pd.08.014
ArTefAToS nA mAmogrAfiA: Por que deVe-
moS ConheCer?
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Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: ICHIHARA, T. H.; YANO, L. M; RUDNER, M. A.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dra. TOMIE ICHIHARA
e-mail: tomie8@gmail.com
introdução e objetivos: Artefatos são fenômenos que adi-
cionam ruído à imagem e podem interferir na sua interpre-
tação. Conforme estudo do American College of Radiology, 
realizado com 2.341 exames de mamografia, 11% das falhas 
ocorreram por artefatos, representando o sexto problema em 
ordem de importância. Tanto médicos radiologistas quanto 
técnicos, tecnólogos e biomédicos devem estar aptos a identi-
ficar artefatos. O objetivo deste estudo é identificar as causas 
de tais artefatos, ilustrando com imagens e discutindo como 
solucionar cada um deles.
métodos: Revisar a literatura com enfoque nos artefatos 
mais prevalentes tendo em vista a gradual substituição de 
mamógrafos convencionais por digitais.
discussão: Embora alguns artefatos sejam comuns aos 
mamógrafos convencionais e digitais, muitos profissionais 
não estão familiarizados com os artefatos do mamógrafo di-
gital. Tanto médicos radiologistas quanto técnicos, tecnólo-
gos e biomédicos devem estar aptos a identificar artefatos, 
suas causas e conhecer como solucionar cada um deles.
Conclusões: Uma rotina de prevenção e detecção de artefatos 
e um efetivo controle de qualidade no processo de aquisição 
das imagens podem ser facilmente incorporados ao serviço, re-
sultando em diagnósticos mais acurados e redução dos custos.

Pd.08.016
LinfomA AnAPLáSiCo de grAndeS CéLuLAS
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: REGO, M. M.; SOUZA, A. M. D.; WAZILEWSKI, 
D. P.; MALDONADO, V. C.; GIANINI, A. C. C.; MALDO-
NADO, J. P. R., GOMES, F. H.; ASSIS, P. E. Z.; VAZ, N. D.; 
AZEVEDO, F. A. C., SALOMÃO, W. R.; FLEURY, E. F. C.
instituição: Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, São 
Paulo, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dra. Milena Morais Rego
e-mail: milenamorais87@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relato de 4 casos 
de linfoma anaplásico de grandes células em pacientes com 
implantes mamários de silicone, tipo raro e ainda em estudo 
de linfoma primário da mama.
história clínica: Pacientes encaminhadas para realização de 
Ressonância Magnética mamária para avaliação de implan-
tes. Apresentaram como principal queixa clínica endureci-
mento das próteses.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: O linfoma Anaplá-
sico de Grandes Células é um subtipo raro de Linfoma Não 
Hodgkin de Células T, que vem sendo associado às próteses 
mamárias, principalmente as texturizadas e com superfície 
áspera. Apresenta uma incidência de 1 caso para cada 500 
mil mulheres com prótese, tem um curso indolente e apre-
senta-se inicialmente como seromas de repetição. A idade de 
apresentação varia entre 34 e 59 anos, e o desenvolvimento 
da doença ocorre cerca de 3 a 7 anos após a mamoplastia.
Conclusões: O conhecimento desta patologia é importante 
tendo em vista que é uma neoplasia de tratamento simples na 
maioria das vezes com a retirada da prótese e da cápsula ao 
seu redor. A chance de cura é superior a 90%.

Pd.08.022
ALTerAÇÕeS mAmáriAS benignAS e mALig-
nAS nA grAVidez e LACTAÇÃo

Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: FIGUEIREDO JRP., RACY AC., TAKAKI B., RI-
BEIRO RLM., FRANCOLIN EE., FUNARI MBG.
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo
Autor responsável: Dra. Joana Rayane Pinheiro de figueiredo
e-mail: Rayanefigueiredop@gmail.com
introdução e objetivos: Gravidez e lactação representam 
estados fisiológicos que induzem mudanças nas glândulas 
mamárias em resposta à estimulação hormonal. Nesta fase, 
podemos encontrar alterações próprias da gravidez, altera-
ções inflamatórias e infecciosas, bem Faremos uma revisão 
das principais alterações encontradas nos exames de imagem 
na gravidez e lactação.
métodos: Revisão de casos da nossa instituição, com as 
principais alterações fisiológicas, benignas e malignas, ob-
servadas nos exames de imagem em pacientes na gravidez 
e lactação.
discussão: As principais patologias diagnosticadas na gravi-
dez e lactação são adenoma lactacional, mastites, abscessos 
e carcinomas. Embora a maioria dos distúrbios sejam benig-
nos, os carcinomas representam até 3%. O diagnóstico de 
câncer de mama nesta fase é difícil tanto clínica quanto ra-
diologicamente devido às alterações hormonais induzidas no 
tecido mamário, reduzindo a sensibilidade do exame clínico 
e da mamografia. A demora no diagnóstico nesta fase, tem 
sido o principal fator pela descoberta de câncer em fase avan-
çada, determinando um mau prognóstico e grande impacto 
para mãe e feto.
Conclusões: O conhecimento das alterações fisiológicas e 
patologias mamárias na gravidez e lactação, bem como suas 
manifestações clínicas e de imagem são importantes para 
uma acurácia diagnóstica e tratamento adequado e precoce.

Pd.08.023
ASPeCToS mAmográfiCoS de LinfonodoS 
AXiLAreS ATíPiCoS em PACienTeS Com Cân-
Cer de mAmA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SOUZA, A. M. D.; WAZILEWSKI, D. P.; MAL-
DONADO, V. C.; REGO, M. M.; GIANINI, A. C. C.; MAL-
DONADO, J. P. R.; GOMES, F.H.; SALOMÃO, W. R.; 
AZEVEDO, F. A. C.; VAZ, N. D.; ASSIS, P. E. Z.; FLEURY, 
E. F. C.
instituição: INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE 
DO CÂNCER
Autor responsável: Dra. Amanda Martins Durant de Souza
e-mail: mandadurant@hotmail.com
introdução e objetivos: Esse ensaio pictórico tem como ob-
jetivo demonstrar os aspectos mamográficos dos linfonodos 
axilares em pacientes com câncer de mama.
métodos: Foram utilizadas imagens do arquivo de um hospi-
tal oncológico de linfonodos axilares acometidos pela doença 
metastática.
discussão: Com a utilização da mamografia em programas de 
rastreamento, o diagnóstico do câncer de mama tem sido mais 
precoce, diminuindo a presença de metástases em linfonodos 
axilares. Quanto maior o tumor e grau histológico mais avan-
çada e maiores os riscos de metástases linfonodais. Quanto 
maior o número e nível de linfonodos acometidos, pior o prog-
nóstico. A disseminação linfática se inicia para os linfonodos 
axilares inferiores, e depois para os intermédios e superiores. 
A mamografia não tem boa acurácia em sua identificação, po-
rém algumas características sugerem um comprometimento 
secundário, como: aumento do número, tamanho e densidade, 
ausência do hilo gorduroso e alterações morfológicas.
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Conclusões: Um vez que as condições do linfonodo são 
indicadores prognóstico importantes em pacientes com tu-
mor mamário, é fundamental avalia-los. Atualmente, ne-
nhum exame de imagem possui valor preditivo negativo 
suficiente para evitar abordagem cirúrgica da axila quando 
nenhum linfonodo alterado é identificado, todavia, cada 
vez mais estudos incluem esse método como parte do pla-
nejamento terapêutico.

Pd.08.025
deSCriToreS bi-rAdS® rm: enSAio PiCToriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PAIXAO, T.S.A.; BOLINELLI, A.P.; DOCEMA, 
M.F.L.; DAMASCENO, R.S.; CERRI, G.G.; LEITE, C.C.
instituição: HOSPITAL SIRIO LIBANÊS
Autor responsável: Dra. TASSIA SORAYA ARAUJO PAIXAO
e-mail: sol_paixao@hotmail.com
introdução e objetivos: A ressonância magnética (RM) das 
mamas representa um importante método complementar às 
técnicas convencionais na detecção e seguimento do câncer 
de mama. Estima-se uma sensibilidade de 90% e especifi-
cidade que varia entre 40 e 100%, devido às diferenças dos 
protocolos e dos critérios de interpretação.
métodos: O consenso proposto pelo BI-RADS® na de-
scrição das lesões mamárias através da RM representa um 
conhecimento fundamental na elaboração e uniformidade dos 
laudos radiológicos. sendo assim, o objetivo deste estudo é 
ilustrar os descritores do léxico do BI-RADS® na RM, con-
forme a indicação do Colégio Americano de Radiologia.
discussão: Serão apresentadas imagens de RM das mamas, 
ilustrando os diferentes descritores do BIRADS RM® , como 
focos, nódulos e realces não-nodulares, sinais associados e 
achados que podem simular neoplasia.
Conclusões: A padronização dos laudos proposta pelo BI-
RADS®RM permite uma uniformidade na descrição dos 
achados de imagem e sua categorização conforme o grau de 
suspeição de malignidade. Entretanto, discrepâncias nas in-
terpretações dos achados podem levar a resultados equivoca-
dos, comprometendo a acurácia do método.

Pd.08.027
Síndrome de PoLAnd: o que deVemoS eSPe-
rAr noS eXAmeS de mAmA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: TANGERINO, J. A. S.; ROSA, I. M.; SILVA, J. V.; 
TROIJO, G. V.; ALEGRO, R. F.; MARTINS, A. C.; MORO, 
L.; LYRIO, C. A. C.
instituição: DIAGMED - Centro de Diagnose por Imagem
Autor responsável: Dr. José Affonso de Souza Tangerino
e-mail: jatangerino@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Síndrome de Po-
land, apesar de rara, precisa ser recohecida nos exames de 
imagem da mama para evitar interpretações equivocadas, 
como considerar mastectomia em pacientes reconstruídas 
com implantes secundárias à síndrome.
história clínica: Mulher, 48 anos, portadora da síndrome de 
Poland, apresenta reconstrução da mama com implante de si-
licone e retalho miocutâneo com o músculo reto abdominal 
transverso, realizou mamografia para rastreamento e Res-
sonância Magnética para planejamento pré-operatório para 
substituição dos implantes. Outra paciente com a mesma sín-
drome, feminina, 60 anos, pórem sem cirúrgias pregressas, 
realizou mamografia para rastreamento.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Síndrome de Poland, 
descrita em 1841, é uma anormalidade congênita caracteriza-

da pela ausência ou hipoplasia do músculo peitoral maior, 
sendo que anomalias mamárias ipsilaterais variam de hipo-
plasia leve a agenesia total. Apresenta associação com do-
enças malignas e incidência estimada em 1/36.000 – 50.000. 
Recomenda-se especial atenção para não haver erros entre os 
diagnósticos diferenciais, que incluem mastectomia radical e/
ou protese mamária, além disso devemos ressaltar que erros 
de posiocionamento na mamografia podem simular ausência 
do músculo peitoral.
Conclusões: Síndrome de Poland precisa ser conhecida 
pelo radiologista, para evitar erros na interpretação diagnós-
tica. Além disso, pacientes com a síndrome devem receber 
especial atenção nos procedimentos mamários para evitar 
lesões torácicas.

Pd.08.028
APreSenTAÇÃo inComum de doenÇA de mA-
deLung em muLher Com formA PSeudo-
ATLéTiCA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: PARREIRA, P. L.; CASTRO, M.A.; COUTO, L.S.; 
TEIXEIRA, K.I.S.S.; SILVA, M.A.O.; MENDES, A.I.G.; 
SILVA, G.S.; ELIAS, L.A.R.E.
instituição: Departamento de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás
Autor responsável: Dra. Poliana Lopes Parreira
e-mail: polianaparreira@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar apresen-
tação incomum da forma pseudoatlética da doença de Made-
lung em mulher sem história de alcoolismo.
história clínica: Feminino, 47, assintomática, hipertensa 
controlada. Nega alcoolismo. Mamografia (MMG) de rotina: 
massas hipodensas nos processos axilares. À inspeção clíni-
ca: abaulamentos axilares, musculatura bem definida. Fun-
ção endócrina normal. Ultrassonografia (US): sem alterações 
significativas. Ressonância magnética (RM): massas lipoma-
tosas bilaterais. Relatou massas semelhantes superficiais nos 
membros e abdome. Tomografia computadorizada excluiu 
alterações mediastinais. História familiar de casos similares.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Doença de Madelung 
é caracterizada pelo crescimento de massas adiposas não en-
capsuladas, dificultando delimitação ultrassonográfica, como 
no caso relatado. Apresenta incidência de 1:25.000 e relação 
M:F de 30:1. Tipicamente afeta homens de meia-idade de ori-
gem mediterrânea com história de abuso de álcool. Todavia, 
também ocorre em mulheres sem relato de alcoolismo. Clas-
sificada quanto a distribuição das massas em: tipo I, simétrica 
em pescoço e ombros, aparentando definição muscular (forma 
pseudoatlética), principalmente homens; tipo II, semelhante a 
obesidade, mulheres. Associação com síndrome metabólica. 
Possíveis complicações são neuropatia autonômica e infiltração 
adiposa mediastinal com compressão do trato aero-digestivo.
Conclusões: Radiologistas devem conhecer esta condição 
rara e subdiagnosticada, não apenas pelo efeito estético, mas 
também por se associar com síndrome metabólica e apresen-
tar complicações.

Pd.08.029
reduzindo AS TAXAS de reConVoCAÇÃo no 
rASTreAmenTo e AumenTAndo A deTeCÇÃo 
PreCoCe de CânCer ATrAVéS dA TomoSSínTeSe
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: TUFIK, S. B.; SOUZA, M. T.; CARVALHO, P. P.; 
FERREIRA, V.C.; ENDO, E.; BARROS, N.
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instituição: Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Autor responsável: Dr. Sergio Brasil Tufik
e-mail: tufiksb@gmail.com
introdução e objetivos: A tomossíntese é um exame tridi-
mensional relativamente novo que pode reduzir ou eliminar 
a sobreposição de tecidos mamários. Várias imagens são ad-
quiridas a partir de uma rotação por um ângulo limitado e 
recontruídas em cortes de alta-resolução de 1 mm. Em nosso 
serviço, a introdução da tomossíntese tem levado a uma re-
dução das taxas de reconvocação nos casos de rastreamento e 
a um aumento da detecção precoce de alguns tumores. Nos-
sa intenção é demonstrar casos em que a tomossíntese pode 
confirmar ou excluir um diagnóstico, enquanto a mamografia 
convencional não pode, necessitando incidências adicionais.
métodos: Os exames mais relevantes do nosso serviço num 
hospital terciário/quaternário de São Paulo foram seleciona-
dos para demonstrar situações em que a tomossíntese teve um 
impacto significativo e positivo quando comparado com uma 
mamografia tradicional.
discussão: Os benefícios da tomossíntese incluem: redução 
do número de “pseudo-lesões” ou falso-positivos que são re-
convocados em mamografias de rastreamento por sobreposi-
ção de tecidos, melhor caracterização e localização de lesões 
e melhor detecção de câncer.
Conclusões: O conhecimento dos mais importantes sinais de 
benignidade identificáveis nas lesões mamárias pela tomos-
síntese é fundamental para a abordagem correta dos pacientes 
e para evitar sobrediagnóstico. Desta forma, sendo possível 
fornecer o melhor tratamento clínico possível ao paciente.

Pd.08.031
AnáLiSe do PLAneJAmenTo em rAdioTerA-
PiA nA reProduTibiLidAde durAnTe o TrATA-
menTo dAS PACienTeS Com CânCer de mAmA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: ANTONIO,L; MEDEIROS,C.
instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia de Santa Catarina
Autor responsável: TNR. LUIZA DE SOUZA ANTONIO
e-mail: luiza_souza09@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Garantir a re-
produtibilidade do posicionamento é primordial, devido as 
altas doses de radiação altamente conformadas aos volumes
-alvo que são entregues ao tumor, caso o posicionamento 
não seja repetido sempre nos mesmos parâmetros todo tra-
tamento poderá ser comprometido, bem como a segurança 
do paciente. Diante do exposto e visando menor toxicidade 
as pacientes, teve-se por objetivo analisar os procedimentos 
executados pelos profissionais das técnicas radiológicas du-
rante a execução do tratamento radioterápico das pacientes 
com câncer de mama.
história clínica: O presente estudo foi realizado em um 
serviço de radioterapia da Região Sul do Brasil, em Flo-
rianópolis, no período de abril a junho de 2015. Onde fo-
ram analisados os tratamentos radioterápicos de mama de 
9 pacientes do sexo feminino, afim de avaliar a reproduti-
bilidade diária do posicionamento executado, com base nos 
posicionadores utilizados.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Devido à importân-
cia desempenhada pelos imobilizadores no tratamento e com 
o propósito aumentar a fidedignidade no tratamento radiote-
rápico, observou-se a influência dos mesmos na reprodutibi-
lidade diária do tratamento.
Conclusões: O presente trabalho evidenciou os métodos 
mais eficazes, contribuindo para possibilitar a redução do 

número de recálculos, ou seja, o número de deslocamento/
modificações da área irradiada, principalmente por motivo 
de mau posicionamento ou por mau uso dos posicionadores, 
garantindo maior eficiência ao tratamento.

9 - mediCinA feTAL

Pd.09.002
ASoCiACion de VACTerL rePorTe de un CASo 
A LAS 22 SemAnAS de geSTACion
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: VAN DER VELDE JE, GARCIA MP, RABEYA 
MF, FRANGELLA MJ
instituição: HOSPITAL MILITAR CIRUJANO MAYOR 
COSME ARGERICH
Autor responsável: Dra. MARIA DE LA PAZ GARCIA 
CASTRO
e-mail: maripazgarciacastro@yahoo.com
descrição sucinta do propósito do relato: La difusión de 
esta patología se propone como recordatorio al médico eco-
grafista, quien debe realizar una búsqueda minuciosa de las 
anomalías congénitas que la constituyen
história clínica: Se presenta el caso de una mujer sin con-
troles prenatales, quién consulta en la semana 19 de gestaci-
ón hallando cinco de los siete criterios que conforman esta 
asociación. La gestación fue interrumpida espontaneamente 
a las 22 semanas.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: La asociación VAC-
TERL incluye la combinación de al menos 3 de las siguien-
tes anomalías congénitas: Defectos vertebrales, atresia anal, 
anomalías cardíacas, fístula traqueo-esofágica, anomalías 
renales y de extremidades. Su forma de presentación es va-
riable, con pobre pronóstico y alta morbimortalidad. Se pro-
pone como etiología influencias teratogénicas por deleciones 
y microdeleciones. Su incidencia se estima en 1/10.000 em-
barazos. Este caso presenta cinco hallazgos diagnósticos para 
VACTERL; tres presentes en el US: Hemivertebras dorsales 
y lumbares, hipertrofia cardiaca biventricular, agenesia renal. 
Al nacimiento se constato atresia anal y genitales ambiguos.
Conclusões: El diagnostico se realiza mediante US a partir 
de la semana 18 de gestación, siendo la piedra angular para 
el reconocimiento de esta patología. La detección en el US 
de esta entidad permite realizar un diagnostico precoz y de-
terminar de forma multidisciplinaria el tratamiento. Palabras 
clave: Asociacion VACTERL, ecografia obstetrica.

10 - mediCinA nuCLeAr

Pd.10.003
PeT-CT Com PSmA- 68gA, eXPeriênCiA iniCiAL
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: VARGAS,F.R.; GAMA,P.; RIGO, L.; TORRES, 
L.R.
instituição: Real Benemérita Beneficência Portuguesa de 
São Paulo (Medimagem)
Autor responsável: Dr. Felipe Roth Vargas
e-mail: feliperothvargas@hotmail.com
introdução e objetivos: A imagem molecular trouxe à tona 
informações sobre a biologia tumoral prostática. Os estudos 
funcionais baseados na expressão do antígeno específico de 
membrana prostática (PSMA) podem contornar as limitações 
inerentes aos exames morfológicos. O uso do radiotraçador 
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PSMA-68Ga apresenta resultados promissores na detecção 
da recorrência e metástases do câncer de próstata. O princi-
pal objetivo deste ensaio é descrever a experiência inicial do 
nosso serviço no uso de PSMA-68Ga PET-CT, demonstrando 
sua biodistribuição fisiológica e concentrações anômalas.
métodos: Avaliação de dez pacientes com recorrência bio-
química, submetidos a PSMA-68Ga PET-CT, com níveis de 
PSA superiores a 0,2 ng/mL
discussão: Os achados obtidos são semelhantes aos dados 
disponíveis na literatura. Foram evidenciadas lesões ósseas, 
envolvimento linfonodal com características secundárias, 
bem como recidivas na loja prostática exibindo avidez ao tra-
çador. Os parâmetros de distribuição normal do radiofármaco 
igualmente foram ratificados.
Conclusões: A detecção de lesões em pacientes com reci-
diva bioquímica é um desafio em todas as modalidades de 
imagem, principalmente em pacientes com baixos níveis de 
PSA. A avaliação funcional promove melhor sensibilidade e 
precocidade na detecção de lesões secundárias e recidivas. O 
PSMA demonstrou bons resultados inicias, tanto na literatura 
quanto na análise de nossa amostra.

Pd.10.006
uSo PoTenCiAL de PeT-CT 11C-CoLinA PArA LA 
deTeCCión de AdenomA PArATiroideo. re-
PorTe de doS CASoS.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: BUSTOS, N.; BRUNO, G.; GONZALEZ, C.; 
TRAVERSO., S.; OSORIO, A.
instituição: FUNDACIÓN CENTRO DIAGNÓSTICO NU-
CLEAR, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Autor responsável: Dr. Nicolás Daniel Bustos
e-mail: nicolasdanielb@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: 11C-Colina es un 
radiotrazador análogo de la colina, precursor esencial para la 
biosíntesis de la membrana celular fosfolipídica. Su indica-
ción principal es la detección de la recurrencia de cáncer de 
próstata en pacientes con recaída bioquímica, Sin embargo, 
ha sido descripto en la literatura, la detección de adenomas 
paratiroideos utilizando PET-CT 11C-Colina. El objetivo de 
nuestro estudio es demostrar el potencial uso del PET-CT 
11C-Colina para la detección de adenomas paratiroideos.
história clínica: Presentamos dos pacientes con diagnóstico 
histológico confirmado de adenomas paratiroideos, hallados en 
forma incidental en el estudio PET-CT 11C-Colina, en pacien-
tes con antecedente de cáncer de próstata y recaída bioquímica.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Además, de los halla-
zgos relacionados con su enfermedad prostática, ambos pacien-
tes presentaron, en la base del cuello, un nódulo sólido retroti-
roideo izquierdo con incremento de la captación de 11C-Colina 
con SUVmax de 3.9 y 4.2. Luego, los estudios de laboratorio 
arrojaron valores sugestivos de la entidad y la cirugía confirmó 
histológicamente el diagnóstico de adenoma paratiroideo.
Conclusões: PET-CT 11C-Colina podría ser una herramien-
ta útil, dado el aporte combinado funcional y anatómico del 
método, ya que parecería incrementar la detección de adeno-
mas paratiroideos. Más estudios con mayor número de casos 
serían necesarios.

Pd.10.007
uSo do PeT/CT 68gA-doTATATe em ComPArA-
ÇÃo Com SPeCT/CT 99mTC-oCTreoTide nA 
AVALiAÇÃo de reSPoSTA CLíniCA em rAdio-
PePTídeoTerAPiA Com 177Lu-doTATATe
Tipo de estudo: Relato de Caso

Autores: BARLETE, A. V.; SANTOS, T. V.; VERAS, M. F.; 
PALAZZO, I. C.; SADECK, G. M. N.; ZUCATELLI, C. A. 
F.; KER, W. S.; COTRADO, A. Y. C.; CORREA, N. L.; AZE-
VEDO, J. C; MESQUITA, C. T.
instituição: Hospital Pró-cardíaco - RJ
Autor responsável: Dr. ALLAN VIEIRA BARLETE
e-mail: allanbarlete.med@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Comparar a 
avaliação de resposta a RPPT com 177Lu-DOTATATE em 
3 pacientes com TNE com metástases irressecáveis através 
do SPECT/CT99mTc-Octreotide e da PET/CT 68Ga-DOTA-
TATE
história clínica: Primeiro paciente tinha TNE da cabeça 
do pâncreas. SPECT/CT do fim de terapia mostrou redução 
significativa da extensão do tumor, porém com nova lesão 
hepática. PET/CT confirmou esses e novos achados; Segun-
do paciente tinha TNE do intestino delgado. Após RPPT a 
atividade no tecido neoplásico permaneceu inalterada, porém 
o PET/CT demonstrou um número maior de lesões; O tercei-
ro paciente tinha feocromocitoma de adrenal esquerda. Após 
final da RPPT linfonodos diminuíram e lesão em partes mo-
les desapareceu, porém PET/CT detectou lesões no fígado e 
linfonodos torácicos e abdominais.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: O tratamento de 
TNEs irressecáveis através da RPPT é efetivo na estabiliza-
ção ou regressão da doença. A avaliação da RPPT com DO-
TATATE radiomarcado com Lutécio-177 é realizada através 
do SPECT/CT com 99mTc-Octreotide, e, mais recentemente, 
com PET/CT 68Ga-DOTATATE.
Conclusões: Dada a sua alta precisão em comparação com 
técnicas de imagem convencionais, a PET/CT 68Ga-DOTA-
TATE deve ser considerada a modalidade de imagem de pri-
meira linha para avaliação de tumores com alta expressão de 
SSTR, apesar do seu alto custo e a oferta limitada em nosso 
país atualmente.

Pd.10.008
meTáSTASe de meLAnomA em VeSíCuLA biLiAr 
idenTifiCAdA Por PeT/CT: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: CAMPOS, A.L.M.; SILVA, M.T.; MORITA, D.M.; 
CONTI, G.G.; DRAGOSAVAC, S;
instituição: DIMEN
Autor responsável: Dra. Ana Luiza Camapos
e-mail: analu_mc@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar caso raro 
de metástase de melanoma maligno na vesícula biliar, identi-
ficada por PET/CT-18FDG.
história clínica: Paciente em avaliação por meio de PET/CT 
com 18F-FDG desde 24/02/2012, com diagnóstico de mela-
noma maligno cutâneo em coxa direita, Clark IV, Breslow 
3,2 mm e linfonodo sentinela inguinal positivo. Submetida 
a tratamento cirúrgico convencional e terapia com interferon 
entre abril a outubro de 2012. Evoluiu com metástases pu-
lamonares, identificadas em estudo com PET/CT com 18F-
FDG, sendo tratada com ipilimumabe. Os exames de controle 
com PET/CT evidenciaram persistência de nódulos pulmona-
res hipermetabólicos e surgimento de nódulos hepáticos e na 
vesícula biliar. Iniciou-se terapia com nivolumab, com redu-
ção das dimensões e do metabolismo das lesões.”
discussão e diagnóstico ou vice-versa: O melanoma malig-
no representa 4% das neoplasias malignas da pele, porém é 
de pior prognóstico devido à sua alta capacidade de produzir 
metástases. O envolvimento da vesícula é incomum, geral-
mente assintomático e raramente relatado na literatura, com 
taxas de prevalência de 4% a 20%.
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Conclusões: O PET/CT com 18F-FDG pode detectar me-
tástases não identificadas por meio de métodos de imagem 
convencionais, devido à alta avidez das células neoplásicas à 
glicose. A identificação precoce das lesões é importante em 
pacientes com metástases não habituais para determinar a 
adequação da conduta terapêutica.

Pd.10.009
CinTiLogrAfiA Com LeuCóCiToS mArCAdoS 
Com hmPAo-99mTC no diAgnóSTiCo de oS-
TeomieLiTe no Pé diAbéTiCo – reLATo de 3 
CASoS
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: VERÇOSA, A. F. A. V.; RIBEIRO, M. P.; AMO-
RIM, B. J.; MOSCI, C.; SOUZA, T. F.; SANTOS, A. O.; ET-
CHEBEHERE, E. C. S. C; LIMA, M. C. L; RODRIGUES, V. 
P. C.; FRANCHI JR., G. C.; RAMOS, C. D.
instituição: Universidade de Campinas-SP
Autor responsável: Dra. Alinne Verçosa
e-mail: vercosaa@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: O diagnóstico 
de osteomielite no pé diabético é desafiador. A cintilografia 
óssea (CO) é sensível, entretanto, pouco específica no diag-
nóstico. A cintilografia com leucócitos marcados com HM-
PAO-99mTc (CLM) tem, junto com a cintilografia de medula 
óssea (CMO), sensibilidade e especificidade elevadas, e deve 
ser o exame de escolha no diagnóstico de osteomielite.
história clínica: Relatamos três casos de homens diabéticos 
com mal perfurante plantar e suspeita de osteomielite que re-
alizaram CO e CLM.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Todos os pacientes ti-
veram CO com aumento no fluxo e equilíbrio, e hipercaptação 
no local da lesão, não conseguindo diferenciar oseoartropatia 
de Charcot de osteomielite. Caso 1, 73 anos, apresentava úl-
cera em cicatrização no pé esquerdo há 10 meses e teve CLM 
negativa, excluindo processo infeccioso. Caso 2, 51 anos, 
apresentava úlcera crônica no coto do pé direito, CLM positiva 
e CMO negativa, confirmando o diagnóstico de osteomielite. 
Caso 3, 53 anos, apresentava celulite no pé direito há 1 mês. 
A CLM com SPECT/CT foi positiva para infecção em partes 
moles no hálux e também em articulação interfalangeana.
Conclusões: Nos três casos relatados, a CLM conseguiu ex-
cluir ou diagnosticar osteomielite com grande precisão, cor-
roborando os dados da literatura.

Pd.10.010
TerAPiA de SALVAmenTo Com 177-LuTéCio 
doTATATo PArA Tumor neuroendóCrino
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: VERAS, M.F; BARLETE, A.V; SANTOS,T.V; 
PALAZZO,I.C;SADECK, GNM; AGUIAR,W.K.M;KE-
R,W.S;LAVATORI,N.C;COTRADO,A.Y.C;AZEVEDO, J.
C;MESQUITA,C.T
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo
Autor responsável: Biom. MARIANA VERAS
e-mail: FVMARI@GMAIL.COM
descrição sucinta do propósito do relato: A terapia com 
177Lutécio-DOTATATO está estabelecida como ferramenta 
de manejo para tumores neuroendócrinos. A resposta tera-
pêutica de estabilização/regressão de doença ocorre em cerca 
de 80% dos casos. Nos 20% dos pacientes que progridem, a 
terapia de salvamento é segura e efetiva.
história clínica: Masculino, 53 anos, com tumor carcinóide 
neuroendócrino grau 2 (ki67=18%) de cauda de pâncreas me-
tastático para linfonodos adjacentes e fígado desde 2013. Fo-

ram realizadas quatro aplicações de 177 Lutécio-DOTATATO, 
com regressão parcial do tumor até a 3ª dose. Na última obser-
vou-se nova lesão em segmento 1 e aumento de intensidade de 
captação em segmento IVB do fígado. O PET com 68Gálio-
DOTATATO confirmou a presença das captações anômalas e o 
PET com F18-FDG não foi capaz de evidenciar tais captações.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Diante do quadro 
foi optado por novo tratamento com 4 ciclos de terapia com 
177Lu-DOTATATO. Até o momento foram realizadas duas 
aplicações sem que houvesse comprometimento da função 
renal ou hematológica e observou-se estabilização da doença.
Conclusões: Lesões evidenciadas pelo PET com Gálio68-
DOTATATO e que não apresentam captação do F18-FDG são 
sugestivas de tumor neuroendócrino bem diferenciado onde a 
terapia de salvamento pode ser segura e eficaz.

Pd.10.011
diAgnóSTiCo moLeCuLAr e TerAPiA-ALVo: 
uSo de LuTéCio-177 doTATATe no TrATAmen-
To do feoCromoCiTomA mALigno
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: BARLETE, A. V.; SANTOS, T. V.; VERAS, M. F.; 
PALAZZO, I. C.; SADECK, G. M. N.; ZUCATELLI, C. A. 
F.; KER, W. S.; COTRADO, A. Y. C.; CORREA, N. L.; AZE-
VEDO, J. C.; MESQUITA, C. T.
instituição: Hospital Pró-Cardíaco - RJ
Autor responsável: Dr. ALLAN VIEIRA BARLETE
e-mail: allanbarlete.med@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Demonstrar o 
papel do Lutécio-177 DOTATATE no tratamento dos feocro-
mocitomas malignos.
história clínica: SMB, gênero masculino, branco, com histó-
rico de hipertensão de difícil controle há 29 anos. Ressonância 
magnética demonstrou massa abdominal no rim e adrenal es-
querdos. Submetido a nefrectomia e adrenalectomia esquer-
dos confirmando o diagnóstico de feocromocitoma maligno 
por biopsia. Após dois anos de controle clínico, foram obser-
vadas linfonodomegalias torácicas e abdominais. A cintilogra-
fia com ¹²³I-MIBG foi negativa enquanto o 99mTc-Octreotide 
mostrou intensa captação nessas lesões. Após quatro ciclos 
com 200 mCi (7,4 Gbq) de 177Lu-DOTATATE, a cintilografia 
com 99mTc-Octreotide apresentou diminuição significativa da 
captação em algumas lesões e o desaparecimento de outras.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: 177Lu-DOTATATE 
é usado no tratamento de tumores que expressam receptores 
análogos da somatostatina dos tipos 2 e 5. Esses tumores são 
geralmente dificilmente avaliados por exames de imagem ana-
tômicos, sendo os métodos funcionais uma excelente alterna-
tiva para o diagnóstico, prognóstico e tratamento com PRRT.
Conclusões: A terapia com Lutécio-177 DOTATATE tem 
sido uma excelente alternativa no tratamento do feocromo-
citoma metastático maligno com 99mTc-Octreotide positivo, 
tendo boa sensibilidade e especificidade, permitindo que ca-
sos sem afinidade pelo ¹²³I-MIBG possam ser tratados.

11 - SiSTemA muSCuLoeSqueLéTiCo

Pd.11.004
uTiLidAd de LA reSonAnCiA mAgnéTiCA en 
eL diAgnóSTiCo de LeSioneS muSCuLAreS de 
LoCALizACión ATíPiCA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: SCHVARTZMAN, P.; SALGADO, D.; ALARCON, 
V.; OLMOS CANTARERO, F.; CECCHI, D.; ROSSETTO, E.
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instituição: Centro Médico Deragopyan. Buenos Aires.  
Argentina
Autor responsável: Dr. Pablo Schvartzman
e-mail: pablo.sc80@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Re-
conocer el aporte de la RM en el diagnóstico de desgarros 
musculares de localización profunda o poco frecuente difi-
cultando su evaluación ecográfica
material e métodos: Se examinaron en forma retrospectiva 
los hallazgos radiológicos de 40 pacientes. En todos los ca-
sos se trataba de deportistas recreacionales. Un 30% de los 
pacientes presentaban un estudio previo ecográfico negativo. 
Se evaluaron mediante RM 3 Tesla.
resultados e discussão: En un 70% de los casos se arribó 
al diagnóstico de lesiones musculares atípicas. La secuencia 
más específica para el diagnóstico resultó el axial STIR. Den-
tro de la pared torácica y abdominal se observaron lesiones 
de los músculos pectoral mayor, oblicuo interno abdominal y 
cuadrado lumbar. A nivel de la cintura pelviana se constata-
ron desgarros del psoas-ilíaco, pelvirrotadores, recto interno, 
piramidal y glúteos. Dentro de las localizaciones atípicas en 
el miembro superior se observó rotura del coracobraquial y 
deltoides. Para el miembro inferior se observó compromiso 
del vasto externo, sóleo y flexor propio del hallux, uno de 
ellos con características similares a un proceso infiltrativo
Conclusões: Existe un número importante de lesiones mus-
culares en localización atípica que pueden pasar inadvertidas 
en el estudio ecográfico. La resonancia magnética por su re-
solución anatómica y capacidad multiplanar es el método de 
elección para el estudio de las mismas, ya que nos permite 
un diagnóstico específico, pudiendo además descartar otras 
patologías de similar presentación clínica.

Pd.11.006
AChAdoS de imAgem Por reSSonânCiA mAg-
néTiCA nAS PLeXoPATiAS brAquiAiS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: OLIVEIRA, L.S.; AGNOLLITTO, P.M.; SIMAO, 
M.N.; NOGUEIRA-BARBOSA, M.H.
instituição: Faculdade de medicina de Ribeirão Preto 
(FMRP) - Hospital das Clinicas de Ribeirão Preto (HCRP). 
Central de Diagnóstico Ribeirão Preto (CEDIRP)
Autor responsável: Dra. Larissa Santos Oliveira
e-mail: larissa_santos_13@yahoo.com.br
introdução e objetivos: O plexo braquial (PB) pode ser en-
volvido em inúmeras patologias, resultando em comprome-
timento funcional do membro superior, com consequências 
econômicas e sociais devastadoras. Nos últimos anos, a neu-
rografia por ressonância magnética (NRM) tem se firmado 
como ferramenta importante para o estudo do PB, permitindo 
topografar o nível da lesão, o que interfere na escolha do tra-
tamento. O objetivo deste painel é maximizar o desempenho 
diagnostico por imagem, ao rever a anatomia e as principais 
condições patológicas envolvendo o PB.
métodos: Imagens de NRM foram selecionadas para enfa-
tizar a anatomia e a principais condições patológicas envol-
vendo o PB.
discussão: Nos casos onde há suspeita de lesão do PB, a 
NRM é o principal método de imagem solicitado para ava-
liação complementar. Causas traumáticas, inflamatórias, neo-
plásicas e congênitas representam os principais diagnósticos, 
com destaque para os acidentes de trânsito, onde o diagnósti-
co e a conduta terapêutica precoces podem garantir o reesta-
belecimento funcional do membro afetado. 
Conclusões: NRM tem se firmado como principal método 
de imagem para avaliação complementar das patologias do 

PB. Desse modo, o radiologista tem papel fundamental, ne-
cessitando estar familiarizado com a anatomia e as principais 
patologias envolvidas.

Pd.11.007
CorreLAÇÃo doS AChAdoS rAdioLógiCoS 
mAiS frequenTeS dA CoLunA ToráCiCA en-
Tre rX e TC
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LIMA, G.V.; REGO, G.O.R.; NEVES, Y.C.S.; LI-
BANIO, D.F.; GUERRINI, R.
instituição: Instituto de Radiologia (InRad) do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (HCFMUSP)
Autor responsável: Dr. Gabriel Varjão Lima
e-mail: gabrielvarjaolima@gmail.com
introdução e objetivos: Descrever os achados de radiográ-
ficos e de tomografia computadorizada mais frequentemente 
encontrados na coluna torácica; Correlacionar dois métodos 
de imagem de uso rotineiro na prática médica no diagnóstico 
de lesões da coluna torácica, com ênfase em condições mul-
tissistêmicas; Ressaltar a importância da radiografia do tórax 
como ferramenta básica no diagnóstico de lesões extra-pul-
monares e, sobretudo, do sistema músculo-esquelético
métodos: Ensaio pictórico com casos dos departamentos de 
Tórax e Músculo-Esquelético de um hospital quaternário da 
cidade de São Paulo. As imagens selecionadas foram retira-
das do arquivo eletrônico do hospital, incluindo radiografias 
digitais na incidência em perfil e cortes sagitais de tomogra-
fias computadorizadas. Foram escolhidos casos com patolo-
gias de múltiplos sistemas e variadas etiologias (degenera-
tivas, oncológicas, inflamatórias/infecciosas, metabólicas, 
congênitas), com acometimento da coluna torácica.
discussão: Houve boa correspondência dos achados entre 
os métodos. A radiografia do tórax se mostrou útil na avalia-
ção de patologias não cardiopulmonares, para as quais ser-
ve como método de triagem. A tomografia computadorizada 
descreve os achados com maior resolução espacial e detalha-
mento anatômico.
Conclusões: Os métodos de imagem descritos são comple-
mentares na avaliação de lesões na coluna torácica. A radio-
grafia do tórax permanece como método inicial, pelo seu baixo 
custo e acessibilidade, na pesquisa de lesões extra-pulmonares.

Pd.11.011
AChAdoS uLTrASSonográfiCoS no ACome-
TimenTo muSCuLoeSqueLéTiCo dA PArA-
CoCCidioidomiCoSe
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: CHAGAS-NETO, F.A.; NOGUEIRA-BARBOSA, 
M.H.
instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Universida-
de de Fortaleza e Centro Universitário Christus.
Autor responsável: Dr. Francisco Abaete Chagas Neto
e-mail: fabaeteneto@gmail.com
introdução e objetivos: O objetivo desse painel é ilustrar 
o aspecto ultrassonográfico do acometimento dos tecidos do 
sistema musculoesquelético pela paracoccidioidomicose.
métodos: Realizada busca retrospectiva no RIS/PACS por 
casos ilustrativos e comprovados de paracoccidiodomicose 
diagnosticados nos últimos 10 anos em nossa instituição.
discussão: O acometimento musculoesquelético da PCM 
mostra distribuição preferencial no esqueleto apendicular 
diferentemente de outras doenças granulomatosas infeciosas 
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como a tuberculose e brucelose. A PCM musculoesquelética 
tipicamente se manifesta como osteomielite metafisária em 
ossos longos, com possível extensão para a epífise e cavida-
de articular especialmente em articulações em que a reflexão 
sinovial se faz junto da metáfise. A ultrassonografia pode de-
monstrar a destruição óssea cortical metafisária, a extensão 
para partes moles e hipertrofia sinovial quando há extensão 
para cavidade articular. Raramente a PCM pode se manifes-
tar como artrite crônica primária com aspecto vilonodular, 
com acentuada hipetrofia sinovial. Mais remotamente ainda a 
PCM pode se manifestar como lesão isolada de partes moles, 
com acometimento por disseminação hematogênica de bursa 
ou da musculatura.
Conclusões: Portanto, o diagnóstico precoce e a correta ca-
racterização são essenciais para a conduta adequada desses 
pacientes, o que torna o conhecimento de suas apresentações 
em métodos de imagem de grande importância na formação 
de especialistas em radiologia e diagnóstico por imagem.

Pd.11.017
uLTrASSonogrAfiA ungueAL: AnATomiA, 
TéCniCA e AChAdoS de imAgem
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: ZATTAR-RAMOS, L.C.; LEÃO, R.V.; CORREA, 
M.F.; SERNIK,R.A.; ZATTAR, G.A.; BORDALO-RODRI-
GUES, M.; LEITE, C.C.; CERRI, G.G.
instituição: Hospital Sírio Libanês, São Paulo, São Paulo, 
Brasil
Autor responsável: Dra. Luciana Zattar-Ramos
e-mail: lucianazattar@hotmail.com
introdução e objetivos: Lesões ungueais representam um 
desafio diagnóstico não apenas pela complexidade anatômica 
da área envolvida, mas também devido seu pequeno tama-
nho e manifestações clínicas não específicas. Os exames de 
imagem desempenham um papel importante na avaliação un-
gueal, na detecção e diferenciação destas lesões, fornecendo 
informações úteis tais como tamanho, localização, forma e 
características internas do tumor (cístico, sólido ou misto), 
assim como seu padrão de vascularização. O objetivo deste 
estudo é então discutir e ilustrar a anatomia ultrassonográfica 
da unha e as lesões ungueais destacando seu aspecto de ima-
gem ao ultrassom.
métodos: Foram selecionadas imagens de ultrassonografia 
de dedo/quirodáctilos de nossa instituição para ilustrar a ana-
tomia e as principais afecções ungueais.
discussão: Inúmeras lesões podem ocorrer na unha incluin-
do tumores sólidos benignos, lesões císticas benignas e tumo-
res malignos. Por seu pequeno tamanho e complexidade, co-
nhecer a anatomia da unha e suas características ao ultrassom 
é imprescindível para correta caracterização e formulação de 
diferentes diagnósticos diferenciais das lesões ungueais.
Conclusões: O conhecimento da anatomia ultrassonográfica 
associado a alguns aspectos de imagem permitem o diagnós-
tico preciso de lesões de unha quando relacionadas aos acha-
dos clínico-patológicos possibilitando um manejo adequado 
e direcionado dos pacientes.

Pd.11.020
dor muSCuLAr de iníCio TArdio: PArTiCuLA-
ridAdeS e AChAdoS Por imAgem
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PEREIRA, BMA.; FERNANDES, FM.; ZELENI-
KA, S.; FAJARDO, L.; FARIA, RN.
instituição: Centro Radiológico Campinas / Hospital Vera 
Cruz

Autor responsável: Dra. Laís Fajardo
e-mail: laisfajardo@gmail.com
introdução e objetivos: Dor muscular de início tardio 
(DMIT) também conhecida como dor após exercício, é um 
tipo de resposta muscular ao esforço que se mantém assin-
tomática por horas ou dias após o episódio de sobrecarga, 
ao contrário de estiramentos ou contusões, que geralmente 
apresentam dor imediata.
métodos: O objetivo do trabalho é ilustrar as manifestações 
por Ressonância Magnética deste tipo de dor muscular tardia 
após exercício e seus diagnósticos diferenciais, através de ca-
sos de nosso próprio arquivo, bem como expor uma breve 
revisão da literatura.
discussão: DMIT representa uma cascata de eventos tempo-
dependente que está associada com contrações isotônicas do 
tipo excêntricas do músculo estriado esquelético. O exercício 
excêntrico inicia uma sequência de eventos que inclui infla-
mação e remodelamento musculares de tal forma que sessões 
posteriores de atividade física resultam em menos dor.
Conclusões: Este tipo de dor tipicamente começa a se desen-
volver 12-24 horas após a execução do exercício e tem seu 
pico entre 24-72 horas. Formas moderadas de acometimento 
são frequentes em atletas recreacionais. As formas graves po-
dem progredir com rabdomiólise.

Pd.11.021
ComPLiCAÇÕeS dA frATurA do eSCAfóide.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: OLIVEIRA SOBRINHO, T. A. DE.; ALVES, B. L. 
T.; VIANA NETO, E. DE. M.; MOREIRA, W.; DINIZ, R. 
L. F. C.; MOTTA, E. G. P. C.; RIBEIRO, M. A.; RAMOS, 
L. F. M.
instituição: Hospital Mater Dei. FELUMA
Autor responsável: Dr. Tarcísio Angelo de Oliveira Sobrinho
e-mail: tarcisioradio@gmail.com
introdução e objetivos: A fratura do escafóide é a segunda 
lesão mais comum do membro superior e compreende 10% 
de todas as fraturas. A demora no diagnóstico e, conseqüen-
temente, no tratamento pode levar a complicações como 
não-consolidação ou pseudoartrose, artrose pós-traumatica/ 
colapso avançado por não consolidação do escafóide, necrose 
avascular, consolidação viciosa/ desvio do fragmento. Este 
estudo objetiva ilustrar tais complicações.
métodos: Os diversos casos selecionados foram obtidos no 
arquivo de imagens do nosso serviço envolvendo complica-
ções da fratura do escafoide.
discussão: As fraturas do escafóide apresentam particulari-
dades quanto ao diagnóstico clínico e radiográfico, quanto às 
opções terapêuticas (tratamento conservador ou cirúrgico) e 
quanto às formas de tratamento cirúrgico. A importância do 
seu entendimento se mede além do fato de apresentar elevada 
incidência nos traumas do membro superior, superada apenas 
pelas fraturas da extremidade distal do rádio, mas também 
pela particular anatomia que apresenta, predispondo ao atraso 
de consolidação e pseudoartrose.
Conclusões: Quando diagnosticados e tratados de maneira 
adequada há consolidação em mais de 90% dos casos. Por 
isso, o radiologista possui papel essencial não apenas na de-
tecção da lesão, mas também na caracterização do tratamento 
e sua evolução.

Pd.11.024
o diLemA do uSo de AgenTe PArAmAgnéTiCo 
(gAdoLínio) no ProToCoLo de reSSonânCiA 
mAgnéTiCA (rm) do AnTePé: uTiLizAr ou nÃo?



88 46a Jornada Paulista de Radiologia

Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: TOMA, M.K.; NETO, A.R.T.; RASSI, A.H.; LO-
PES, M.G.; LIN, W.F.; SOUZA, M.R.; WEMATSU, M.C.; 
YAMASHITA, S.R.; GONZALEZ, M.T.; NARAHASHI, E.; 
ALBERTOTTI, F.; SILVA, I.P.; YAMASHIRO, E.; CAL-
DANA, W.C.I.; SILVA, F.D.; FILHO, A.G.O.; HOMSI, C.; 
STUMP, X.M.G.R.G.; NICO, M.A.C..
instituição: Fleury; São Paulo
Autor responsável: Biom. Mariana Toma
e-mail: marianakeitoma@gmail.com
introdução e objetivos: Na avaliação das metatarsalgias, a 
radiografia apresenta limitações diagnósticas em patologias 
frequentes na rotina do radiologista musculoesquelético, sen-
do necessária a complementação com RM. O gadolínio intra-
venoso não é utilizado no protocolo de muitas instituições, 
mas faz-se necessário em diversas ocasiões. O objetivo deste 
estudo foi realizar um ensaio pictórico com casos ilustrativos 
nos quais a utilização do gadolínio endovenoso foi impres-
cindível para o diagnóstico.
métodos: Avaliação retrospectiva com comparação das ima-
gens antes e após a administração intravenosa do gadolínio 
na interpretação diagnóstica de casos de metatarsalgia.
discussão: A não utilização do gadolínio ocorre por diversas 
razões, contra-indicações formais ou recusa pelo paciente. 
Ocasionalmente o uso do gadolínio é determinante no diag-
nóstico e diferenciação entre as patologias metatarsais. As 
que mais se beneficiam do uso do contraste são roturas das 
placas plantares, reações de estresse em fase inicial e trom-
boses venosas de pequenos vasos. Neuromas interdigitais e 
bursopatias intermetatarsianas geralmente não requerem o 
uso do contraste na sua avaliação.
Conclusões: A decisão sobre o uso ou não do contraste pa-
ramagnético na RM do antepé deve ser tomada após a ava-
liação das imagens iniciais. Nos casos em que não se evi-
denciam alterações que justifiquem a clínica dos pacientes, 
as sequências pós-gadolínio podem evidenciar diagnósticos.

Pd.11.025
burSiTe do obTurAdor eXTerno – reLATo 
de CASo de umA LeSÃo inComum
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: DUARTE, M.L.; DUARTE, E.R.
instituição: Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 
Santos
Autor responsável: Dr. Marcio Duarte
e-mail: mld_44@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar e revisar 
a literatura da incomum bursite do obturador externo e a ana-
tomia das bursas do quadril.
história clínica: Mulher de 59 anos com dor lombar que ir-
radia para a perna direita há cinco anos.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A ressonância mag-
nética (RM) do quadril direito demonstra a bursa do obtura-
dor externo distendida por líquido, correspondendo à bursite. 
Bursas são “bolsas” cheias de líquido que oferecem amor-
tecimento entre as proeminências ósseas e os tecidos moles 
circundantes. Cerca de 20 tipos de bursas foram descritos na 
literatura em torno do quadril com extensçoes e prevalência 
variáveis. A Bursa do obturador externo é pouco conhecida e 
raramente mencionada e formada por uma protrusão da mem-
brana sinovial do quadril posteroinferior entre o ligamento 
isquiofemoral e da zona orbicular. Bursite é uma entidade 
clínica comum que pode causar dor no quadril incapacitante 
e muitas vezes resultante de uma inflamação secundária ao 
atrito excessivo local, infecção, artrites ou trauma direto. Ge-
ralmente ocorre em pacientes com sinovite crônica e aumento 

da pressão intra-articular. Quando distendida, esta bursa des-
loca o músculo obturador externo inferiormente enquanto se 
alonga medialmente na direção do forame obturador.
Conclusões: A bursite do obturador externo pode ser identi-
ficada com precisão na RM, especialmente com o contraste 
intra-articular.

Pd.11.041
Síndrome do ii rAio: reViSÃo AnATômiCA, 
meCAniSmo de LeSÃo, CArACTerizAÇÃo e 
diAgnóSTiCoS diferenCiAiS.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: ZATTAR-RAMOS, L.C.; LEÃO, R.V.; BORDA-
LO-RODRIGUES, M.; AMARAL, D.T.; CAVALCANTI, 
C.F.; CORREA, M.F.; KURIMORI, C.O.; FERNANDES, 
R.Y.; HELITO, P.V.P; LEITE, C.C.; CERRI, G.G.
instituição: Hospital Sírio Libanês, São Paulo, São Paulo, 
Brasil
Autor responsável: Dra. Luciana Zattar-Ramos
e-mail: lucianazattar@hotmail.com
introdução e objetivos: A síndrome do segundo raio (SSR) 
é definida como instabilidade dolorosa na cabeça do meta-
tarso do segundo dedo, entre os estabilizadores intrínsecos, 
extensores e flexores longos dos dedos, que leva a deslo-
camento inicialmente redutível e posteriormente fixo desta 
articulação. Os exames de imagem desempenham um papel 
importante no diagnóstico precoce e na caracterização dos 
fatores causais relacionados. O objetivo deste estudo é então 
discutir e ilustrar esta síndrome através de revisão anatômi-
ca, dos mecanismos de lesão, achados de imagem e possíveis 
diagnósticos diferenciais.
métodos: Foram selecionados exames de imagens do antepé, 
de diferentes métodos, de nossa instituição para ilustrar os 
aspectos relacionados à SSR e seus diagnósticos diferenciais.
discussão: Os mecanismos que levam à sobrecarga do se-
gundo raio por fragilidade da placa plantar incluem fatores 
intrínsecos (anatomia do pé) e extrínsecos (traumáticos, ia-
trogênicos e hálux valgo). Os achados de imagem ilustram 
a evolução desta síndrome desde a pré-instabilidade, insta-
bilidade simples, subluxação ou deslocamento redutível ao 
deslocamento fixo. Dentre os diagnósticos diferenciais desta-
cam-se neuromas, bursites, alterações degenerativas, artropa-
tias microcristalinas, fraturas de estresse.
Conclusões: É imprescindível o conhecimento, caracteriza-
ção e diagnóstico precoce da SSR para correto manejo e pos-
sibilidade de tratamento clínico, uma vez que sua evolução 
leva ao deslocamento fixo e irredutível desta articulação.

Pd.11.042
LeSÕeS do eSTerno: enSAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: ZATTAR-RAMOS, L.C.; LEÃO, R.V.; CAVAL-
CANTI, C.F.; BORDALO-RODRIGUES, M.; CORREA, 
M.F.; AMARAL, D.T.; KURIMORI, C.O.; HELITO, P.V.P; 
FERNANDES, R.Y.; LEITE, C.C.; CERRI, G.G.
instituição: Hospital Sírio Libanês, São Paulo, São Paulo, 
Brasil
Autor responsável: Dra. Luciana Zattar-Ramos
e-mail: lucianazattar@hotmail.com
introdução e objetivos: Alterações esternais são comu-
mente vistas na pratica clínica. Além das inúmeras variantes 
anatômicas e anomalias congênitas, o esterno, as articulações 
esternocostais e esternoclaviculares podem ser acometidas 
por diversas condições patológicas, tais como trauma, infec-
ções, neoplasias, alterações degenerativas e inflamatórias. O 
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presente estudo tem por objetivo demonstrar e ilustrar tais 
patologias, uma vez que o conhecimento de suas característi-
cas e achados de imagem é essencial para correto diagnóstico 
e manejo dos pacientes.
métodos: Foram selecionadas imagens de nossa instituição, de 
diferentes métodos, para ilustrar as principais alterações esternais.
discussão: As lesões do esterno são comuns e devem ser cor-
retamente reconhecidas e caracterizadas; para isso serão ilus-
tradas as variantes da normalidade, alterações congênitas e os 
achados radiológicos característicos de lesões esternais desta-
cando-se: artrite psoriática, osteíte inflamatória, síndrome SA-
PHO, esternocostocondrites, lesões neoplásicas, traumáticas e 
degenerativas, utilizando-se diferentes métodos de imagem.
Conclusões: Para diagnósticos precisos e oportunos, que 
facilitam o manejo e tratamento adequado dos pacientes, os 
radiologistas devem estar familiarizados com as aparências 
das diferentes entidades que acometem o esterno.

Pd.11.044
AVALiAÇÃo dA diSTânCiA PubofemorAL Pré 
e PóS-TrATAmenTo dA diSPLASiA do deSen-
VoLVimenTo do quAdriL
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: DALTO, V.F; DONATI, F.N,; TEIXEIRA S.R.; 
MARANHO D.A.; VOLPON, J.B; SIMÃO, M.N.; NO-
GUEIRA-BARBOSA, M.H.
instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto - USP
Autor responsável: Dr. Vitor Faeda Dalto
e-mail: fdalto@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
objetivo foi avaliar a evolução da distância pubo femoral 
(DPF) mensurada pela ultrassonografia (US) comparando as 
medidas antes e após o tratamento da Displasia do Desenvol-
vimento do Quadril (DDQ) com suspensórios de Pavlik.
material e métodos: Estudo retrospectivo longitudinal apro-
vado pelo Comitê de Ética. Foram incluídos 43 quadris dis-
plásicos (QD) de 25 pacientes que realizaram US entre 2010 
e 2015 e com diagnóstico final clínico e radiológico de DDQ. 
Foi mensurada a DPF na posição coronal fletida (CF) e axial 
fletida (AF) nos exames no diagnóstico inicial e após o trata-
mento. Os quadris normais (QN) dos pacientes foram usados 
como controle.
resultados e discussão: A DPF pré-tratamento apresentou 
média em CF de 5,8mm (IC95%: 3,85-7,87) e em AF de 
6,1mm (IC95%: 4,34-7,86). Nos QN encontramos DPF para 
AF de 3,8mm (IC95%: 2,5-5,1) e para CF de 3,7mm (IC95%: 
2,6-4,8). Observamos diferença pré e pós-tratamento na po-
sição AF, nos QD de 2,93mm (IC95%: 2,3-3,5) p<0,01 e na 
posição CF identificamos diferença de 2,73mm (IC95%: 2,0-
3,3) p<0,01. Para os QN não houve diferença significativa 
pré e pós tratamento.
Conclusões: A DPF apresentou redução significativa após o 
tratamento da DDQ e após tratamento não apresentou dife-
rença com o grupo de quadris normais.

Pd.11.046
CArACTeríSTiCAS de imAgem doS TumoreS 
óSSeoS mALignoS: CorreLAÇÃo Com rAdio-
LogiA ConVenCionAL e reSSonânCiA mAg-
néTiCA.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: TRINDADE, R.A.R.; WESTPHALEN, S.S.; TA-
VARES, E.N.; AZAMBUJA, J.; STANGLER, G.P.; WAINS-
TEIN, B.; PEDROLLO, I.M.; KUPSKE, A.; KRUGER, M.S.; 

VILAVERDE, A.W.; REICHERT, R.; LONGO, M.G.; KLA-
ES, A.I.N.M.; ROCKENBACH, M.A.B.C.; SOUZA, F.B.
instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Ale-
gre, Rio Grande do Sul, Brasil
Autor responsável: Dr. Régis Augusto Reis Trindade
e-mail: regis.artrin@gmail.com
introdução e objetivos: As malignidades ósseas são lesões 
que aparecem, com certa frequência, no cotidiano dos médicos 
radiologistas e, a radiografia convencional (RC) é, frequente-
mente, o primeiro exame destes pacientes. A imagem por res-
sonância magnética (IRM) pode mostrar a extensão da lesão 
óssea, o comprometimento de tecidos moles e a relação com os 
vasos sanguíneos. O objetivo deste ensaio pictórico é realizar 
uma correlação das características da imagem, incluindo RC e 
IRM, em diferentes diagnósticos de malignidades ósseas.
métodos: Casos clássicos de tumores ósseos malignos com 
diagnósticos histológicos confirmados foram selecionados, 
dos arquivos da instituição do autor, para demonstrar achados 
radiológicos específicos em diferentes métodos radiológicos.
discussão: A revisão da morfologia e local da lesão associa-
da a idade do paciente podem ajudar a selecionar vários diag-
nósticos diferenciais. Aspectos como a destruição cortical, 
reação periosteal e a zona de transição devem ser observados.
Conclusões: A identificação e caracterização de um tumor 
maligno ósseo na RC/IRM é uma capacidade indispensável 
para o radiologista. O diagnóstico requer a identificação da 
lesão suspeita e biópsia. É importante que o radiologista re-
conheça os achados de imagem e realize um bom diagnóstico 
diferencial, permitindo o tratamento precoce adequado.

Pd.11.048
AChAdoS de imAgem nAS ArTroPATiAS in-
fLAmATóriAS: dA rAdiogrAfiA À reSSonân-
CiA mAgnéTiCA – enSAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LINS, C. F.; PEIXOTO, M. C. G.; LOPES, A. K. B. 
F.; ALMEIDA, T. R.
instituição: Clínica Delfin Imagem. Escola Bahiana de Me-
dicina e Saúde Pública (EBMSP). Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE)
Autor responsável: Dra. Carolina Freitas Lins
e-mail: kerolins@yahoo.com.br
introdução e objetivos: As artropatias inflamatórias (AI) 
possuem etiologia variada, podendo envolver componentes 
articulares, bainhas tendíneas, bursas e inserções tendíneas/ li-
gamentares. Algumas AI possuem características próprias aos 
métodos de imagem, permitindo juntamente com os dados clí-
nicos e laboratoriais, um diagnóstico adequado. Este trabalho 
objetiva demonstrar os achados de imagem no envolvimento 
patológico articular nas principais AI através de exames de 
radiografia, tomografia computadorizada (TC) e ressonância 
magnética (RM), realizando também diagnóstico diferencial.
métodos: Os casos selecionados foram obtidos no arquivo de 
imagens dos nossos Serviços, envolvendo o comprometimento 
articular patológico nas principais AI (artrite reumatoide, artri-
te psoriática, espondilite anquilosante, Lupus eritematoso sis-
têmico, artrose e gota) nas diversas modalidades de imagem.
discussão: Os exames de imagem possuem importante papel 
na distinção das AI. Alguns tipos de acometimento são típicos 
de determinadas enfermidades, como deformidades irreversí-
veis nas mãos em artrite reumatoide. As AI são mais frequen-
tes em pacientes jovens, necessitando de diagnóstico precoce 
para iniciar tratamento adequado, com melhor prognóstico e 
menor impacto no ambiente social e trabalhista do paciente.
Conclusões: Dessa forma, percebe-se o valor didático e 
educacional deste ensaio, possibilitando a identificação dos 
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principais achados de imagem nas AI através de diferentes 
métodos (radiografia, TC e RM).

Pd.11.049
drenAgem VenoSA inTrA-óSSeA AnômALA nA 
TíbiA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: SILVA, MQP;SILVA,AQP,SILVA,LQP
instituição: Webimagem São Paulo-
Autor responsável: Dr. marcelo silva
e-mail: mqmg77@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Anomalia de dre-
nagem venosa Intra-óssea da tíbia, com uma massa de tecido 
mole pré- tibial e resolução completa após escleroterapia .
história clínica: Um homem de 41 anos apresentou-se com 
uma massa de tecido mole pré- tibial.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Imagens de resso-
nância magnética demonstraram os componentes subcutâ-
neo, intramedulares intracorticais de uma anomalia drena-
gem venosa intra-óssea que foi confirmado por venografia.
Conclusões: A escleroterapia com álcool absoluto foi poste-
riormente realizada sob orientação de imagem com resolução 
completa do componente subcutâneo da lesão.

Pd.11.050
LeSÕeS óSSeAS LíTiCAS benignAS: um enSAio 
PiCTóriCo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: TAVARES, E.N.; TRINDADE, R.A.R.; STAN-
GLER, G.P.; WESTPHALEN, S.S.; AZAMBUJA, J.; WAINS-
TEIN, B.; PEDROLLO, I.M.; KUPSKE, A.; KRUGER, M.S.; 
VILAVERDE, A.W.; REICHERT, R.; LONGO, M.G.; KLA-
ES, A.I.N.M.; ROCKENBACH, M.A.B.C.; SOUZA, F.B.
instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Ale-
gre, Rio Grande do Sul, Brasil
Autor responsável: Dr. Régis Augusto Reis Trindade
e-mail: regis.artrin@gmail.com
introdução e objetivos: Lesões ósseas líticas benignas são 
achados muito comuns na prática radiológica. Detectar acha-
dos sutis e compreender o comportamento de cada lesão é 
fundamental para evitar biópsias e cirurgias desnecessárias. 
Nesse ensaio pictórico, apresentaremos casos de lesões ósse-
as líticas benignas descrevendo os principais achados de cada 
entidade bem como uma breve revisão sobre o assunto.
métodos: Foram selecionados casos de lesões ósseas líticas, 
destacando-se aquelas comprovadamente benignas por pato-
logia cirúrgica ou follow-up.
discussão: Lesões ósseas líticas são extensivamente descri-
tas em todos os livros-texto de radiologia esquelética. Casos 
da prática diária, entretanto, são frequentemente desafiadores 
ao radiologista pois as características da lesão estão frequen-
temente sobrepostas e os achados clássicos raramente estão 
presentes. O radiologista deve utilizar-se de uma abordagem 
sistemática, considerando a idade do paciente, localização do 
tumor, detalhamento da zona de transição, reação periosteal, 
destruição cortical e calcificação da matriz tumoral.
Conclusões: A radiografia simples geralmente é suficien-
te para estreitar a lista de diagnósticos diferenciais, sendo 
papel do radiologista descartar lesões malignas e prover ao 
médico assistente uma opinião clara sobre prosseguimento 
ou não da investigação.

Pd.11.051
uLTrASSonogrAfiA de nerVoS PerifériCoS: 
enSAio PiCTóriCo

Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SILVA FILHO, FJVS; LEAO, RV; BIZETTO, EL; 
CORREA, MFP; ZATTAR, LC; PEREIRA, RFB; SOUZA, 
ARM; CERRI, GG; LEITE, CC.
instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Autor responsável: Dr. Francisco José Veras e Silva Filho
e-mail: veras.radio@gmail.com
introdução e objetivos: Os nervos periféricos podem ser afe-
tados por patologias de natureza diversa: traumáticas, infla-
matórias, infecciosas, compressivas e neoplásicas benignas ou 
malignas. Este trabalho tem como objetivo demonstrar com 
imagens a importância da ultrassonografia como método de 
avaliação dessas estruturas em diferentes condições clínicas.
métodos: Apresentaremos imagens ultrassonográficas de 
nervos periféricos acometidos por afecções variadas, desta-
cando algumas síndromes compressivas dos membros supe-
riores e suas características peculiares que devem ser reco-
nhecidas pelo radiologista.
discussão: Além da capacidade de gerar imagens em alta re-
solução, podemos destacar como vantagens do uso da ultras-
sonografia na avaliação de nervos periféricos: custo-benefício 
favorável, portabilidade, possibilidade de realizar manobras 
dinâmicas durante o exame, caráter não-invasivo, ausência 
de contraindicações e avaliação de longos trajetos nervosos 
em curto tempo. Dados na literatura apontam, inclusive, para 
uma maior sensibilidade da ultrassonografia em relação às 
imagens de ressonância magnética em determinadas situações 
clínicas e maior acurácia para detecção de lesões multifocais.
Conclusões: Atualmente, a ultrassonografia se apresenta 
como método de fundamental importância na detecção e ade-
quada caracterização por imagem de variadas patologias que 
acometem os nervos periféricos.

Pd.11.053
LuXAÇÃo iSoLAdA do eSCAfoide: um reLATo 
de CASo.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: RODI, G.P.; PAIVA, H.L.S; RAMOS, I.R.; RIZ-
ZETTO, T. A.; FERNANDES, A.C.R.; CARDOSO, F.N.C.
instituição: Departamento de Diagnóstico por Imagem da 
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 
Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Sr. GUSTAVO RODI
e-mail: gugarodi@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Luxações isola-
das do escafoide são muito raras, com poucos casos descritos 
na literatura. Os autores relatam um caso que foi documenta-
do com radiografias, TC e RM.
história clínica: Um homem de 29 anos lesionou seu punho 
esquerdo em um acidente de moto. Apresentou punho dolo-
roso, de movimentação restrita, com uma proeminência óssea 
distal ao processo estiloide radial. As radiografias mostraram 
um escafoide deslocado radialmente, com área esclerótica 
no seu polo proximal, sem evidência de fratura dos ossos do 
carpo, além de migração proximal do capitato. TC não evi-
denciou fratura do escafoide e a RM mostrou uma área de 
alteração de sinal no pólo proximal do escafoide. A paciente 
foi tratada com redução aberta, imobilização percutânea e re-
paro do ligamento.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Luxações isoladas 
do escafoide representam um amplo espectro de lesões com 
graus variáveis   de danos ligamentares. O diagnóstico é base-
ado no exame clínico e de imagem. Os fatores de risco mais 
significativos para mau prognóstico são diagnóstico e trata-
mento atrasados. Opções para o tratamento incluem a redu-
ção fechada e imobilização percutânea.
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Conclusões: Embora raro, a luxação isolada do escafoide 
carrega um bom prognóstico se fornecido tratamento preco-
ce, o que depende de uma boa abordagem com exame clínico 
radiológico completos.

Pd.11.055
AVALiAÇÃo PóS-oPerATóriA do mAnguiTo 
roTAdor Por reSSonânCiA mAgnéTiCA(mr): 
reViSÃo doS CriTérioS diAgnóSTiCoS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LOPES, AA; RIBEIRO, EJS; SILVA, BRC; RO-
DRIGUES, RN; MACHADO, VB; SANTOS,FML; FREI-
TAS, JM; FRANÇA, FO; LAGO, FM; GODINHO, AC; GO-
DINHO, PC; GODINHO, GG.
instituição: Axial Medicina Diagnóstica
Autor responsável: Dr. Elísio Ribeiro
e-mail: ejsalgado@globo.com
introdução e objetivos: A avaliação por RM do MR pós
-reparo cirúrgico é desafiadora e conflitante para o radiolo-
gista. Diante do amplo espectro de achados, variando desde 
alterações do sinal relacionadas a inflamação, tendinopatia, 
tecido de granulação, a defeitos de continuidade e da espes-
sura tendíneos. Tal dificuldade é agravada diante do desco-
nhecimento do quadro clínico pós-operatório, criando-se um 
descompasso entre os relatórios de imagem e os achados do 
exame físico. Nosso objetivo é demonstrar as alterações do 
manguito pós-operado, correlacionando os achados dos exa-
mes de RM com a evolução clínica dos pacientes.
métodos: Demonstração através de exames de RM de casos clíni-
cos ilustrativos de manguitos em vários estágios do pós-operatório.
discussão: Em publicações anteriores, em que os critérios 
pré-operatórios foram aplicados nos pacientes pós-operados, 
houve discordância clínico-radiológica, pois não se adequa-
vam a evolução clínica dos pacientes .O conhecimento dos 
elementos diagnósticos esperados na RM neste contexto evo-
lutivo é crucial.
Conclusões: A interpretação por RM do manguito pós-ope-
rado é difícil e deve ser feita com cautela. O conhecimento do 
tempo de evolução cirúrgico e dos achados esperados à RM, 
aliados ao contexto clínico são elementos propiciadores de 
um diagnóstico efetivo.

Pd.11.056
eSTudo doS defeiToS óSSeoS biPoLAreS no 
ombro inSTáVeL: de “engAging/non-engA-
ging” PArA “on-TrACk/off-TrACk”.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: RIBEIRO, EJS; LOPES, AA; RODRIGUES, RN; 
MACHADO, VB; SILVA, BRC; FRANÇA, FO; SANTOS, 
FML; FREITAS, JM; GODINHO, AC; GODINHO, PC; GO-
DINHO, GG.
instituição: Axial Medicina Diagnóstica
Autor responsável: Dr. Elísio Ribeiro
e-mail: ejsalgado@globo.com
introdução e objetivos: A recorrência de instabilidade ante-
rior traumática do ombro pós tratamento cirúrgico está rela-
cionada às dimensões e posição dos defeitos ósseos umerais 
e/ou glenoidais. “Engaging Hill-Sachs” é considerado fator 
de risco para instabilidade anterior recorrente, entretanto, 
este diagnóstico é per-operatório e este conceito não consi-
dera a presença de defeitos bipolares (cabeça umeral e gle-
nóide coexistentes). Nosso objetivo consiste na descrição de 
um método pré-operatório que utiliza o conceito do “glenoid 
track” para definir o risco da lesão de Hill-Sachs se encaixar 
na borda anterior da glenóide, na presença ou ausência de 

defeito ósseo glenoidal. Lesões sem risco de encaixe são de-
nominadas “on-track” e com risco, “off-track”.
métodos: Estudos tomográficos computadorizados multi-sli-
ce de instabilidade glenoumeral anterior.
discussão: Neste contexto, torna se fundamental para o orto-
pedista o conhecimento pré operatório das características das 
lesões, inclusive as bipolares, para escolha da técnica cirúrgi-
ca, se artroscópica com ou sem “Remplissage” ou via aberta 
(Latarget Patte).
Conclusões: Prevenir a recorrência de luxação glenoume-
ral anterior corresponde ao maior objetivo do ortopedista. O 
conceito do “glenoid track” fornece uma avaliação pré-ope-
ratória adequada e considera defeitos bipolares. O imaginolo-
gista deve conhecer este conceito e introduzir as técnicas de 
medidas na rotina, dada à importância destas informações no 
planejamento do tratamento.

Pd.11.057
TromboSe VenoSA de PequenoS VASoS nA 
reSSonânCiA mAgnéTiCA (rm) e Como eLA 
Pode SimuLAr doreS de nATurezA muSCuLo-
eSqueLéTiCA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LEÃO, R.V.; BIZETTO, E. L; ZATTAR-RAMOS, 
L.C.; BORDALO-RODRIGUES, M.; DAMASCENO, R.S.; 
CORREA, M.F.; AMARAL, D.T.; CAVALCANTI, C.F.; 
KURIMORI, C.O.; FERNANDES, R.Y.; HELITO, P.V.P.; 
COSTA, H.P.;CERRI, G.G.
instituição: HOSPITAL SIRIO-LIBANÊS
Autor responsável: Dra. RENATA VIDAL LEAO
e-mail: renatavl@hotmail.com
introdução e objetivos: A trombose venosa é frequente-
mente diagnosticada pela ultrassonografia Doppler, em um 
contexto clínico clássico de edema, empastamento e aumento 
da temperatura do membro. Neste cenário tal diagnóstico é 
esperado e não traz dificuldades. Entretanto, pacientes com 
trombose venosa podem apresentar quadro doloroso inespe-
cífico e de aparente natureza musculoesquelética, retardando 
o diagnóstico correto. O presente estudo objetiva ilustrar os 
casos de trombose venosa de pequenos vasos diagnosticados 
na RM em pacientes com suspeita clínica inicial de dor de 
natureza osteomuscular.
métodos: Serão demonstrados os aspectos de imagem da 
trombose venosa de pequenos vasos na RM, a partir dos ca-
sos obtidos nos arquivos de imagens da instituição. Alguns 
casos serão correlacionados com ultrassonografia Doppler.
discussão: Os principais achados da trombose venosa na 
RM são falha de enchimento nas sequências pós-contras-
te, aumento do calibre do vaso e edema reacional perive-
noso. Sabe-se que as alterações inflamatórias reacionais 
podem predominar, contribuindo para diagnósticos alter-
nativos incorretos.
Conclusões: A trombose venosa de pequenos vasos é um 
diagnóstico importante e frequente, cujo quadro clínico pode 
mimetizar dores de natureza musculoesquelética, sendo ne-
cessário o reconhecimento desta entidade como um impor-
tante diferencial para os quadros clínicos dolorosos nos exa-
mes de RM do sistema musculoesquelético.

Pd.11.058
inSTAbiLidAde femoroPATeLAr: o que o rA-
dioLogiSTA PreCiSA SAber e informAr À To-
mogrAfiA ComPuTAdorizAdA e À reSSonân-
CiA mAgnéTiCA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
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Autores: PADILHA, I.G.; FARIAS, L.P.G; SOARES, 
M.L.L.; CARDOSO, M.A.; ARAÚJO, J.P.O.B.; NEVES, 
M.P.; SANTOS, C.J.J.; MIRANDA, C.M.N.R.
instituição: Clínica de Medicina Nuclear e Radiologia de Ma-
ceió (MedRadiUs) e Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Alagoas (FAMED/UFAL), Maceió, AL, Brasil.
Autor responsável: Dr. Igor Gomes Padilha
e-mail: igorpadilha_@hotmail.com
introdução e objetivos: A instabilidade femoropatelar pos-
sui uma complexidade de fatores causais, cuja detecção é 
fundamental para a conduta terapêutica. Em geral, há algum 
fator anatômico predisponente, com um maior risco para os-
teoartrite, o que também afeta o prognóstico dos pacientes. 
Este estudo visa demonstrar, por meio da tomografia com-
putadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), fatores 
predisponentes e alterações óssea/condrais/partes moles re-
lacionadas à instabilidade femoropatelar.
métodos: Revisão da literatura, análise retrospectiva e de-
monstração de diversos aspectos relacionados à instabilidade 
femoropatelar.
discussão: Os fatores predisponentes mais comuns para o desen-
volvimento da instabilidade femoropatelar são a displasia troclear 
e a patela alta (índice de Caton-Deschamps maior do que 1,2), os 
quais podem ser avaliados pela TC/RM com eficácia. Outras altera-
ções associadas são: sulco troclear raso (ângulo maior do que 145º), 
inclinação lateral da patela, assimetria de facetas trocleares, aumen-
to do TA-GT (acima de 15,0mm) e edema ósseo típico de luxação 
lateral da patela. RM possui alta sensibilidade na detecção de lesões 
osteocondrais e avaliação do ligamento patelofemoral medial.
Conclusões: Ressaltamos a eficácia da TC e da RM no diag-
nóstico da instabilidade femoropatelar e esperamos que após 
a apreciação do presente estudo, estudantes da graduação, 
residentes, radiologistas e demais especialistas, revisem e en-
riqueçam seus conhecimentos sobre o assunto.

Pd.11.059
SíndromeS doLoroSAS dA PeLVe deCorren-
TeS dAS neuroPATiAS do Pudendo, obTurA-
Tório e CuTâneo femorAL LATerAL: reVi-
SÃo AnATômiCA e AChAdoS de imAgem nA 
reSSonânCiA mAgnéTiCA (rm)
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LEÃO, R.V.; AMARAL, D.T.; ZATTAR-RAMOS, 
L.C.; BIZETTO, E. L.; BORDALO-RODRIGUES, M.; DA-
MASCENO, R.S.; CORREA, M.F.; CAVALCANTI, C.F.; 
KURIMORI, C.O.; FERNANDES, R.Y.; HELITO, P.V.P.; 
COSTA, H.P.; CERRI, G.G.
instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Autor responsável: Dra. RENATA VIDAL LEAO
e-mail: renatavl@hotmail.com
introdução e objetivos: A dor pélvica crônica é um problema 
clínico comum na prática clínica. Entre suas causas, a neuropa-
tia compressiva é a que representa o maior desafio diagnóstico. 
Neste cenário, os nervos pudendo, obturador e nervo cutâneo 
femoral lateral são os mais acometidos. A adequada avaliação 
das neuropatias compressivas pélvicas exige experiência e 
conhecimento anatômico. Neste cenário, o presente estudo 
objetiva realizar uma revisão anatômica dos nervos citados e 
ilustrar os casos de neuropatias diagnosticadas pela RM.
métodos: Será realizada a revisão anatômica dos nervos pu-
dendo, obturatório e cutâneo femoral lateral. A seguir serão 
demonstrados os aspectos de imagem destas neuropatias com 
auxílio de reconstrução 3D pela RM, a partir dos casos obti-
dos nos arquivos de imagens da instituição.
discussão: Na RM as neuropatias podem ser inferidas a par-
tir das alterações na morfologia, tamanho e intensidade de 

sinal do nervo, especialmente nos locais anatômicos típicos 
de aprisionamento neural, além dos achados indiretos, como 
denervação dos músculos supridos pelos nervos acometido.
Conclusões: O conhecimento anatômico dos nervos da pelve 
e de seus principais sítios de aprisionamento é fundamental 
na avaliação por imagem dos pacientes com dor pélvica, con-
tribuindo para o adequado diagnóstico etiológico dos quadros 
dolorosos, possibilitado condutas terapêuticas direcionadas.

Pd.11.060
ASPeCToS de imAgem dA PoLimiALgiA reu-
máTiCA: enSAio PiCTóriCo e reViSÃo dA Li-
TerATurA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LEÃO, R.V.; ZATTAR-RAMOS, L.C.; CORREA, 
M.F.; BIZETTO, E. L.; BORDALO-RODRIGUES, M.; DA-
MASCENO, R.S.; AMARAL, D.T.; CAVALCANTI, C.F.; 
KURIMORI, C.O.; FERNANDES, R.Y.; HELITO, P.V.P.; 
COSTA, H.P; CERRI, G.G.
instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Autor responsável: Dra. RENATA VIDAL LEAO
e-mail: renatavl@hotmail.com
introdução e objetivos: A polimialgia reumática (PR) é uma 
doença inflamatória que afeta indivíduos com mais de 50 anos, 
caracterizada por dor e rigidez matinal do ombro e da cintura pél-
vica. O diagnóstico vem sendo realizado de forma eminentemente 
clínica, uma vez que os padrões de imagem em diferentes méto-
dos são até agora descritos como inespecíficos, sendo escassos na 
literatura. Neste cenário, o presente estudo objetiva ilustrar os ca-
sos de polimialgia reumática, ressaltando achados de imagem que 
podem contrinuir para o diagnóstico específico da doença.
métodos: Serão demonstrados os aspectos de imagem da PR, 
a partir dos casos confirmados obtidos nos arquivos de ima-
gens da instituição.
discussão: Na PR, a ultrassonografia e a ressonância mag-
nética podem identificar bursite subacromial - subdeltóidea, 
cervical, trocantérica, e tenossinovite da cabeça longa do 
bíceps. O encontro de tendinopatias e peritendinopatias em 
lugares não habituais, assim como outros sinais, vem auxilia-
ndo no diagnóstico específico desta doença.
Conclusões: Na abordagem diagnóstica da PR os métodos de 
imagem são historicamente inespecíficos, porém contribuem 
para a exclusão dos principais diferenciais como artrite reu-
matóide e osteoartrite inflamatória. Apesar disso, o encontro 
de tendinopatias e peritendinopatias em lugares não habituais 
vem auxiliando no diagnóstico específico desta doença, sen-
do fundamental seu conhecimento pelos radiologistas.

Pd.11.064
AChAdoS Ao eSTudo doPPLer nAS PioArTriTeS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: FIGUEIREDO, JRP.; BRANDAO, AT.; FRAN-
CISCO-NETO M.J., FUNARI M.B.G.
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo
Autor responsável: Dra. Joana Rayane Pinheiro de  Figueiredo
e-mail: Rayanefigueiredop@gmail.com
introdução e objetivos: As pioartrites são comuns na prática 
clínica E nem sempre o diagnóstico é evidente, necessitando 
de estudos complementares. A ultrassonografia associada ao 
estudo Doppler pode desempenhar um papel importante no 
diagnóstico desta patologia. Aqui propõe-se fazer uma revi-
são pictórica de diagnósticos de pioartitres através do estudo 
Doppler comprovadas por estudos microbiológicos.
métodos: O presente estudo visa ilustrar, através de casos 
didáticos, as principais alterações relacionadas a pioatrites 
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nas ultrassonografias associadas ao estudo Doppler. Ensaio 
pictórico baseado em casos diagnosticados pelo estudo Do-
ppler e confirmados por exames microbiológicos avaliados 
em serviço terciário na cidade de São Paulo.
discussão: A pioartrite é a doença rapidamente destrutiva e 
resulta na perda irreversível da função da articulação em 25% 
-50% dos pacientes, sendo importante um diagnostic preco-
ce. Os achados ao estudo Doppler que levam ao diagnostico 
de pioartrites incluem a observação de derrame articular com 
debris, aumento de fluxo e espessamento na sinóvia que se 
estende à cápsula articular.
Conclusões: As pioartrites podem ser diagnosticadas na 
ultrassonografia associada ao estudo Doppler, permitindo 
um diagnóstico rápido e com acurácia, bem como a intro-
dução de tratamentos precoces, melhorando prognóstico 
desta patologia.

Pd.11.067
eXoSToSe de TurreT: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: CASAGRANDE, JLM; AIVAZOGLOU, L.; RA-
MOS, DFH; SANTOS, IRM; FERNANDES, AR; WU, DSK
instituição: EPM-UNIFESP
Autor responsável: Sr. JOAO LUIZ MARIN CASAGRANDE
e-mail: jlmarinc@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatamos aqui 
um caso de exostose de Turret, também conhecida por outras 
denominações como lesão de Nora.
história clínica: Paciente de 65 anos, feminino, apresentan-
do massa na região volar da falange proximal do segundo 
quirodáctilo esquerdo há 6 anos, endurecida, indolor, com 
crescimento lento e progressivo, sem história de trauma. A 
radiografia demonstrou exostose óssea bem definida fundida 
à cortical e sem contato com a medular. A RM mostrou lesão 
expansiva com sinal semelhantes ao osso e sem realce. A his-
topatologia demonstrou lesão osteocondromatosa, compatí-
vel com exostose de Turret.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Trata-se de lesão 
benigna de origem osteocondromatosa e etiologia desconhe-
cida, ocorrendo com maior frequência nas mãos e pés. Os 
diagnósticos diferenciais incluem condroma justacortical, 
condrossarcoma peri/parosteal; osteossarcoma peri/paroste-
al, osteocondroma, exostose subungueal e miosite ossifican-
te, sendo necessária a correlação com achados histopatopa-
tológicos. Os exames de imagem mostram massa óssea bem 
definida, fundida à cortical óssea subjacente, sem comunica-
ção com a medular. Apesar de haver recorrência da lesão em 
aproximadamente 50% dos casos, quando detectada precoce-
mente, a ressecção pode ser um tratamento curativo.
Conclusões: Apesar de rara, a exostose de Turret admite 
como diagnóstico diferencial outras condições periosteais 
malignas e benignas, devendo-se correlacionar a imagem da 
com os achados histopatológicos para o diagnóstico correto.

Pd.11.072
roTurA PArCiAL do LigAmenTo iLiofemo-
rAL - umA LeSÃo rArA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: DUARTE, M.L.; TRAPLE, FAL; PERRONE, 
A.A.; SCOPPETTA, L.C.D.
instituição: Hospital São Camilo
Autor responsável: Dr. Marcio Duarte
e-mail: mld_44@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar e revisar 
a literatura de uma rara rotura ligamentar.

história clínica: Homem de 41 anos com queixa de dor com 
piora progressiva no quadril há 10 dias.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A ressonância mag-
nética (RM) demonstra lesão do aspecto superolateral do la-
brum, edema do teto acetabular, do colo e cabeça femoral, 
edema articular e rotura parcial do ligamento iliofemoral. 
As causas da instabilidade no quadril pode ser dividida em 
traumática e não traumática. Instabilidade traumática ocorre 
em eventos agudos definidos como um episódio de luxação 
ou subluxação. A instabilidade não traumática pode ser difí-
cil de diagnosticar devido à ausência de um início agudo e 
ao amplo diagnóstico diferencial da dor no quadril. Causas 
comprovadas incluem pacientes com frouxidão ligamentar 
generalizada ou doença do tecido conjuntivo, pacientes com 
displasia do desenvolvimento do quadril e atletas que parti-
cipam de esportes com movimentos rotacionais forçados re-
petitivos e carga axial. Em atletas, lesões por microtraumas 
repetitivos provocam aumento da tensão na cápsula articular 
que pode levar a lesões labrais e microinstabilidade subse-
quente. A insuficiência do ligamento iliofemoral pode levar à 
instabilidade e a dor no quadril.
Conclusões: A avaliação do ligamento iliofemoral deve ser 
sempre pesquisada, especialmente em atletas, porque é uma 
lesão rara que geralmente é negligenciada.

Pd.11.073
eXPeriênCiA de um SerViÇo TerCiário Com 
bióPSiAS de CoLunA guiAdA Por TomogrA-
fiA ComPuTAdorizAdA PArA SuSPeiTA de eS-
PondiLodiSCiTe
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: SOUZA, A.R.M.; BORDALO-RODRIGUES, M.; 
CORREA, M.F.; AMARAL, D.T.; CAVALCANTI, C.F.; 
KURIMORI, C.O.; FERNANDES, R.Y.; HELITO, P.V.P.; 
COSTA, H.P.; LEAO, R. V.; ZATTAR, L. C.
instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Autor responsável: Dr. ANTHONY REIS MELLO DE 
SOUZA
e-mail: rms_anthony@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Es-
pondilodiscite vertebral é uma doença rara mas grave, que 
pode simular outras condições. Seu tratamento depende do 
diagnóstico microbiológico apropriado. A TC é útil para exe-
cução da biópsia. Este estudo objetiva avaliar a taxa de cul-
turas positivas de biópsia percutânea guiada por TC em casos 
suspeitos de espondilodiscite.
material e métodos: Os dados foram analisados   a partir de 
uma série retrospectiva de 30 casos com suspeita clínico-ra-
diológica de espondilodiscite, submetidos à biópsia guiada 
por TC, que tinham os resultados microbiológicos disponí-
veis no prontuário eletrônico, no período de 3 anos encerrado 
em dezembro de 2015. Os dados obtidos foram analisados e 
comparados com a literatura.
resultados e discussão: 11 casos obtiveram culturas posi-
tivas (36,7%). O organismo mais frequente foi o Staphylo-
coccus aureus (36,4%). Mycobacterium tuberculosis não foi 
detectado em nenhum exame. Todas as culturas positivas re-
sultaram de biópsias das regiões torácica e lombar. A taxa re-
lativamente alta para cultura positiva sugerida pela literatura 
(46-91%) pode estar equivocada devido a diversos fatores, 
conforme um grande estudo norte-americano.
Conclusões: A taxa obtida neste estudo foi 36,7%, estando 
abaixo da média encontrada na literatura. O resultado nega-
tivo da cultura deve ser considerado em conjunto com o qua-
dro clínico do paciente, uma vez que não descarta a doença.
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Pd.11.075
A imAgem nAS mioPATiAS: CorreLAÇÃo Com A 
bióPSiA muSCuLAr e AS muTAÇÕeS genéTiCAS
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: CUNHA JR, A.L.; COTTA, A.; MELLO, C.M.; 
NAVARRO, M.M.; PAIM. J.F.; CARVALHO, E.
instituição: Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, Belo 
Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Autor responsável: Dr. Antonio Cunha Jr
e-mail: antoniolopescunhajr@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
imaginologia é uma ferramenta valiosa para o diagnóstico de 
doenças musculares, quando associada com avaliação clíni-
ca. Os exames por imagem ajudam a selecionar os músculos 
para biópsia, indicando zonas de preservação de tecido mus-
cular e/ou áreas com atividade inflamatória. O objetivo desse 
estudo é demonstrar a contribuição dos exames por imagem 
para o diagnóstico das miopatias.
material e métodos: Trata-se de estudo retrospectivo descritivo 
de uma série de casos. A amostra é composta por 77 pacientes 
afetados por miopatias, submetidos a exames de imagem (to-
mografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas) entre 
os anos de 2011 e 2014, com diagnóstico confirmado por bióp-
sia muscular com imuno-histoquímica ou exames moleculares.
resultados e discussão: Os exames de imagem demonstra-
ram comprometimento dos músculos (substituição adiposa 
ou edema), selecionaram amostras de músculos para biópsias 
e alguns padrões de envolvimento tiveram maior associação 
com determinados tipos de miopatias (distrofia muscular cin-
tura-membros, colagenopatia tipo VI, distrofia muscular tipo 
Duchenne/ Becker e miopatias inflamatórias dos tipos der-
matomiosite e miosite com corpos de inclusão esporádica).
Conclusões: O padrão de envolvimento dos músculos nos 
membros inferiores contribuiu para o diagnóstico das miopa-
tias, orientou a análise das mutações e a seleção de músculos 
para biópsia, e foi um critério diagnóstico quando dados dis-
poníveis clínicos e laboratoriais foram inconclusivos.

Pd.11.076
LeSÕeS TrAumáTiCAS do PLeXo brAquiAL
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LUCAS JR, A; VENTO,E.
instituição: Grupo São Camilo Medicina Diagnóstica (Ma-
ringá - PR)
Autor responsável: Dr. Ademar Lucas Junior
e-mail: ademarlucasjr@gmail.com
introdução e objetivos: Descrever os principais achados de 
imagem em ressonância magnética (RM) das lesões traumá-
ticas envolvendo o plexo braquial.
métodos: Abordagem sucinta sobre a anatomia do plexo 
braquial e de estruturas a ele relacionadas do ponto de vista 
anatomo-funcional. Casos clínicos de pacientes com lesões 
traumáticas envolvendo o plexo braquial serão discutidos, 
com enfoque em imagens de RM de alto campo realizados 
em nosso serviço no ano de 2015.
discussão: As lesões do plexo braquial podem ser divididas 
em supraclavicular, retroclavicular e infraclavicular. Uma 
das principais características da lesão traumática é a avul-
são radicular junto à sua emergência na superfície medular, 
acarretando em tração / laceração paquimeníngea (pseudo-
meningocele). O comprometimento funcional radicular leva 
a denervação dos grupamentos musculares inervados. Outra 
possível complicação é a lesão medular, seja decorrente da 
avulsão radicular (no mesmo nível), seja indireta (degene-
ração Walleriana retrograda das vias motoras), ambas detec-

taveis ao exame de RM. Estruturas importantes próximas ao 
plexo braquial também podem ser conjuntamente lesionadas, 
dentre elas ramos arteriais cervicais (carótidas / vertebrais).
Conclusões: Pacientes com deficit neurológico (habitual-
mente monoparesia) de membro superior após trauma cer-
vical devem ser submetidos a exame de RM para avaliação 
do plexo braquial e eventuais achados associados ( estruturas 
afetadas devido a proximidade / relação anatomo-funcional).

Pd.11.077
ComPLeXo de goLLoP-woLfgAng: umA Sín-
drome rArA.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: RASSI, M.B.; SIMÃO, A.K.A.; SOBRINHO, E.
J.V.; CHAVES, D.T.C.; ALVES, L.S.R.
instituição: CENTRO DE READAPTAÇÃO E REABILI-
TAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO
Autor responsável: Dra. Marina Bastos Rassi
e-mail: marinarassi@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: As deficiências 
dos membros são desordens raras que podem ocorrer isola-
das ou como parte de uma síndrome. O Complexo de Gollo-
p-Wolfgang (CGW) é uma rara malformação dos membros 
com apresentações variáveis. O CGW é uma forma de mani-
festação dos defeitos tibiais, que caracteriza-se, classicamen-
te, por aplasia tibial, bifurcação ipsilateral do fêmur distal e 
ectrodactilia, podendo também associar-se a anomalias de 
outros sistemas.
história clínica: N.V.D., 19 anos, sexo feminino, encami-
nhada para avaliação por apresentar ectrodactilia das mãos 
bilateralmente, agenesia de tíbia bilateral e fêmur bífido bila-
teral. Nega outras malformações. História familiar de malfor-
mações em membros.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Na investigação 
diagnóstica da paciente foram solicitados radiografias dos 
membros inferiores, as quais evidenciaram uma malfor-
mação complexa caracterizada por fêmures encurtados e 
bífidos com extremidade distal em formato de Y associa-
dos a agenesia bilateral das tíbias e apenas um raio rema-
nescente em ambos os pés. A associação desses achados e 
da história clínica nos permitiu o diagnóstico do Comple-
xo de Gollop-Wolfgang.
Conclusões: Conclui-se que os achados radiológicos são 
de fundamental importância para o diagnóstico e acompa-
nhamento das malformações relacionadas ao Complexo de 
Gollop-Wolfgang, assim como determinantes na conduta te-
rapêutica desses pacientes.

Pd.11.078
PerSiSTênCiA do CAnAL noToCordAL: AChA-
doS de imAgem e reViSÃo dA LiTerATurA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: SAVARESE, L.G.; HERNANDES, M.A.; SIMÃO, 
M.N.; AGNOLLITTO, P.M.; NOGUEIRA-BARBOSA, 
M.H.
instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC-FMR-
P-USP).
Autor responsável: Dra. Leonor Garbin Savarese Hernandes
e-mail: leonorsavarese@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relato de caso 
de persistência do canal notocordal (PCN) envolvendo o seg-
mento L1-L5, descoberto como achado incidental, documen-
tado por radiografia simples, tomografia computadorizada 
(TC) e ressonância magnética (RM).
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história clínica: Mulher de 53 anos de idade, foi encaminha-
da ao nosso hospital com história de dor lombar e perda de 
peso. As radiografias convencionais evidenciaram mudança 
na forma e altura dos aspectos anteriores da L1-L5. TC e RM 
revelaram um canal contíguo orientado verticalmente com dis-
cos intervertebrais de L1-L5 atravessando o aspecto anterior 
de cada corpo vertebral afetado, permitindo que o diagnóstico 
fosse feito. A biópsia óssea foi negativa para malignidade.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: PCN é uma rara 
anomalia de desenvolvimento, normalmente restrita a 1 ou 
2 níveis vertebrais, com menos de 30 casos relatados na lite-
ratura. A aparência radiográfica é característica e geralmen-
te não requer investigação adicional, entretanto, em alguns 
casos, as radiografias simples podem deixar de retratar essa 
aparência e tomografia computadorizada ou ressonância 
magnética é necessária para o diagnóstico final.
Conclusões: As características de imagem da PCN devem 
ser conhecidas por radiologistas para evitar erros de inter-
pretação. Este caso é incomum, considerando a extensão do 
canal e, para o nosso conhecimento, é o sexto caso relatado 
dos achados de imagem à RM.

Pd.11.079
APreSenTAÇÃo rArA de fibromAToSe AgreS-
SiVA Com AComeTimenTo óSSeo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: RIZZETTO, T. A.; CASAGRANDE, J.L.M.; 
HOUAT, A.P.; WU, D.S.K.; FERNANDES A.R.C.
instituição: Escola Paulista de Medicina - Universidade Fe-
deral de São Paulo
Autor responsável: Dr. Thiago Rizzetto
e-mail: thiagoastil@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar caso raro 
de Fibromatose Agressiva em membro superior com acome-
timento ósseo.
história clínica: Paciente feminino, 47 anos, com queixa de 
tumoração em antebraço direito após trauma local há 6 anos. 
Submetida a 2 cirurgias na época não mantendo seguimento. 
Vem ao serviço devido a recorrência de tumoração local.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: À Ressonância 
Magnética foi evidenciado formação expansiva de partes 
moles localizada na porção volar e ulnar do antebraço, de as-
pecto infiltrativo. Esta lesão invade e erode a cortical medial 
e anterior da diáfise da ulna, com sinais de extensão intrame-
dular. Apresenta isossinal em T1, predomínio de hipersinal 
em T2, septos de baixo sinal de permeio, com intenso realce 
após a injeção do meio de constraste. Mede cerca de 6,3 x 2,8 
x 2,3 cm. A lesão apresenta proximidade sem invasão do fei-
xe neurovascular interósseo anterior. Realizado revisão das 
lâminas, onde se diagnosticou Fibromatose com confirmação 
por imuno-histoquímica.
Conclusões: Fibromatose é um tumor mesenquimal raro, carac-
terizado por alta proliferação de fibroblastos. Costuma ser local-
mente agressivo e recidivante, porém raramente tem extensão 
óssea, com poucos relatos na literatura deste tipo de apresentação.

Pd.11.080
mACrodiSTrofiA LiPomAToSA ASSoCiAdA A 
hAmArTomA fibroLiPomAToSo: reLATo de 
CASo e breVe reViSÃo dA LiTerATurA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: CURCIO FELIX LOUZA, I.; PAROLO RIBEIRO, 
T.; TERRA DE PAIVA PALHANO, C.; MENEZES DE AZE-
VEDO, L.; HERNANDES ANTUNES, P.E.; MARRONE 
RIBEIRO, S.; YAMASHITA, S.

instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Botucatu
Autor responsável: Dra. Isabel Curcio Felix Louza
e-mail: isabellouza@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatamos um 
caso de macrodistrofia lipomatosa associada a hamartoma 
fibrolipomatoso do nervo digital em quarto quirodáctilo da 
mão esquerda, com o intuito de apresentar duas condições 
raras que possuem achados de imagem característicos e que 
podem coexistir. Não há conflitos de interesse.
história clínica: Paciente do sexo masculino, de cinquenta e 
dois anos, com deformidade em quarto dedo da mão esquerda 
desde os dois anos, evoluindo nos últimos cinco anos com 
dor local e parestesia.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A Radiografia Sim-
ples mostrou aumento de partes moles do quirodáctilo e ex-
crescências ósseas que se assemelhavam a osteocondromas. 
A Ressonância Magnética evidenciou aumento do tecido 
subcutâneo e espessamento do conteúdo gorduroso entre os 
fascículos do nervo digital. Aos cortes axiais, observou-se o 
aspecto em “cabo coaxial”, sugerindo hamartoma fibrolipo-
matoso, o qual corresponde a crescimento anormal do teci-
do fibroadiposo da bainha nervosa. Pode estar associado à 
macrodistrofia lipomatosa, que é uma forma de gigantismo 
localizado em um ou mais dígitos, cujo achado patológico 
marcante é o aumento do tecido fibroadiposo de várias es-
truturas. Quando coexistem, a relação causal entre as duas 
condições não é bem estabelecida.
Conclusões: As características de imagem da macrodistrofia 
lipomatosa e do hamartoma fibrolipomatoso neural permi-
tiram o diagnóstico destas condições raras, freqüentemente 
coexistentes.

12 - neurorrAdioLogiA

Pd.12.003
formAS TíPiCAS e ATíPiCAS de APreSenTAÇÃo 
dA neuroSSífiLiS: AChAdoS nA rm
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: BARBOSA, D.; BAHIA, P.; VENTURA, N.; GAS-
PARETTO, EL.
instituição: Hospital Clementino Fraga Filho - UFRJ, Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
Autor responsável: Dr. Diego Barbosa
e-mail: diegodlacerda@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatamos os 
casos de 4 pacientes com diagnóstico laboratorial de sífilis, 
cursando com quadro de neurossífilis e achados de imagem 
típicos e atípicos.
história clínica: Analisamos retrospectivamente 4 casos de 
pacientes com VDRL positivo no líquor e no sangue e que 
apresentavam alterações típicas (acometimento meningovas-
cular) e não típicas (lesão de substância branca e lesões extra
-axias) na ressonância de crânio. Foi levada em consideração 
a presença ou ausência de imunodepressão (HIV positivo ou 
negativo) e o quadro clínico e neurológico do paciente.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A neurossífis é uma 
doença rara e que sabidamente mimetiza outras doenças. 
Existem duas formas de acometimento descritas: a forma me-
ningovascular, mais comum e mais precoce, que cursa com 
pequenas áreas de infarto esparsas, e a tardia, que acomete o 
parênquima encefálico e por vezes a medula. Nossos pacien-
tes cursavam com quadros clínicos típicos como hemiparesia 
e atípicos, dentre eles neuropatia trigeminal, surdez e parali-
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sia facial. Os achados de imagem também eram típicos (in-
fartos) e atípicos (lesões extra-axias e de substância branca).
Conclusões: A neurossífilis pode apresentar-se de formas 
variadas no SNC, muitas vezes de forma não típicas e seme-
lhante a outras doenças, dificultando o seu diagnóstico, que 
deve ser precoce para que o tratamento correto seja instituído, 
evitando-se procedimentos desnecessários.

Pd.12.005
AChAdoS funCionAiS e AnATômiCoS de neu-
roimAgem nA Síndrome de miLLS: reLATo 
de CASo de umA rArA enTidAde CLíniCA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: COUTINHO, A. M. N.; PORTO, F. H. G.; NUNES, 
R. F.; LUCATO, L. T.; ONO, C. R.; NITRINI, R.; BUCHPI-
GUEL, C. A.
instituição: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, HOSPI-
TAL SÍRIO-LIBANÊS
Autor responsável: Dr. Rafael Fernandes Nunes
e-mail: rafaelskpk@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Apresentamos as 
alterações na tomografia por emissão de pósitrons com 18-flúor-
deoxiglicose (FDG-PET) e ressonância magnética (RM) em 
um caso de paciente com síndrome de Mills, incomum apresen-
tação assimétrica da esclerose lateral primária (ELP).
história clínica: Mulher de 57 anos, há 3 anos com histó-
ria progressiva de fraqueza muscular à direita (inicialmente 
braço, depois perna) e disartria. Exame físico revelou fraque-
za muscular à direita, espasticidade, hiperreflexia e sinal de 
Babinski positivo. Sem sinais de doença do neurônio motor 
(DNM) inferior ou comprometimento sensorial no exame clí-
nico e eletroneuromiografia. Avaliações liquóricas e séricas 
normais. Realizados, então, FDG-PET e RM.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: As imagens axiais 
SWI mostraram hipointensidade no córtex pré-central es-
querdo, inferindo deposição anômala de ferro relacionada à 
neurodegeneração, acompanhada por hipometabolismo no 
FDG-PET, confirmado na análise quantitativa (3D-SSP). A 
tractografia demonstrou assimetria dos tratos corticoespi-
nhais (FA reduzida à esquerda). Os achados metabólicos e 
estruturais Rolândicos e peri-Rolândicos contralaterais aos 
sinais e sintomas piramidais são compatíveis com a variante 
assimétrica da DNM superior.
Conclusões: A síndrome de Mills (hemiparesia progressiva), 
variante da ELP, é fenótipo raro de DNM. Modalidades de neu-
roimagem funcionais e morfológicas são essenciais não apenas 
para excluir outras etiologias, mas também para demonstrar o 
envolvimento funcional e anatômico do trato piramidal.

Pd.12.008
ASSimeTriA CerebrAL ALém dA LATerALidA-
de dA mÃo: umA reViSÃo AnATômiCA
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: PORTELA-OLIVEIRA, E.; FEITOSA, E. A.; 
AYRES, A. S.; SILVA, E. C. S. R.; SANTOS, G.T.; PINCE-
RATO, R .C. M.; PORTELA, L. A. P.
instituição: Hospital Alemão Oswaldo Cruz - Grupo Fleury
Autor responsável: Dr. EDUARDO PORTELA DE OLI-
VEIRA
e-mail: EDUARDOPORTELA@ME.COM
introdução e objetivos: Descrição breve do(s) propósito(s) 
da Revisão de Literatura: 1. Fornecer uma visão geral con-
cisa da assimetria normal do cérebro humano. 2. Rever os 
principais mecanismos do processo de lateralidade cerebral, 
a fim de facilitar a abordagem radiológica, com ênfase em 

uma avaliação anatômica. 3. Ilustrar e discutir os principais 
achados RM dessas assimetrias.”
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Esta 
apresentação vai abordar o desenvolvimento normal da as-
simetria do cérebro, também revisando a diversidade da li-
teratura que descreve o processo de lateralidade. Imagens 
representativas serão exibidas em um formato de revisão 
anatômica, ilustrando as principais assimetrias cerebrais nor-
mais e atípicas descritas, destacando a implicação fisiológica 
e comportamental.
discussão: Os hemisférios cerebrais humanos apresentam 
diferenças anatômicas importantes, apesar de sua correspon-
dência excepcional. Funções distintas tendem a se localiza-
das no hemisfério esquerdo ou direito, demonstrando uma 
marcada lateralização. O mecanismo envolvido neste proces-
so permanece pouco compreendido. A lateralidade das mãos 
é considerada o maior exemplo de especialização hemisféri-
ca, porém os avanços recentes em neuroimagem conduzem 
além, oferecendo uma nova ferramenta para documentar 
variação na simetria e assimetria cerebral, correlacionando 
idade, sexo, região do cérebro alterações patológicas.
Conclusões: Após analisar esta apresentação, radiologistas 
devem ser capazes de reconhecer as principais características 
assimétricas na ressonância magnética do cérebro e estar fa-
miliarizado com a sua função e as implicações do

Pd.12.014
PAdrÃo de reALCe PeriVASCuLAr no SiSTe-
mA nerVoSo CenTrAL: um enSAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: AMANCIO CT, OLIVEIRA DJL, PANIZZA PSB, 
DELGADO DS, MARTINS MGM, AMARAL LLF, LEITE 
CC, LEE HW, GODOY LFS
instituição: Hospital Sírio Libanês
Autor responsável: Dra. Camila Amancio
e-mail: amancio.camila@yahoo.com.br
introdução e objetivos: Várias doenças se apresentam nos 
exames de ressonância magnética (RM) do encéfalo com 
realce de padrão perivascular. Tal padrão se caracteriza por 
morfologia linear ou puntiforme, distribuído predominante-
mente no território das artérias perfurantes e piais. O objeti-
vo é apresentar casos confirmados de diferentes doenças que 
apresentem este tipo de realce, estratificando em grupos de 
acordo com o mecanismo.
métodos: Ensaio pictórico de casos comprovados que apresen-
tam à RM do encéfalo um padrão de realce perivascular, como 
neurossarcoidose, vasculite primária do sistema nervoso cen-
tral (SNC), CLIPPERS, encefalite por CD8, linfoma e histio-
citose. Os casos serão agrupados de acordo com o mecanismo 
etiológico em inflamatório idiopático, infeccioso e neoplásico.
discussão: O reconhecimento de padrões de realce pelo con-
traste na RM do encéfalo é importante na avaliação das diver-
sas patologias que acometem o SNC. A definição do padrão 
auxilia na compreensão do substrato patológico que levou a 
quebra da barreira hematoencefálica. Vários padrões de real-
ce são bem estabelecidos na literatura, mas a discussão sobre 
o diagnóstico diferencial do realce perivascular é escassa.
Conclusões: O conhecimento das doenças que cursam com 
padrão de realce perivascular no SNC serve de importante 
subsídio para elaboração de hipóteses nos exames de imagem 
do encéfalo e discussão dos diagnósticos diferenciais.

Pd.12.017
Síndrome de foiX ALAJouAnine
Tipo de estudo: Relato de Caso
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Autores: LYRA, N. S.; ZANONI, B. B.; LIMA, F. R. Q.; 
SILVA, Y. O.; PEREIRA, M. M. L.; VOLPATO, R. G; JU-
NIOR, M. R; PERRILO, O. O.
instituição: HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SAN-
TOS NEVES
Autor responsável: Dr. FILIPE RODRIGUES QUITETE 
DE LIMA
e-mail: FILIPE_QUITETE@HOTMAIL.COM
descrição sucinta do propósito do relato: Síndrome de 
Foix Alajouanine exibe sintomas algicos exuberantes, clínica 
inespecífica de radiculopatia, possuindo tratamento específi-
co e curativo, com prognóstico dependente da duração dos 
sintomas. Entretanto, comumente não é apontada como hi-
póteses diagnósticas de dorsolombalgia. Decorrente desses 
fatores este relato propõe a familiarização dessa patologia re-
alização do diagnóstico precoce favorecendo o prognóstico.
história clínica: Paciente, masculino, 52 anos, pedreiro, 
apresentando dorsolomabalgia, retenção urinária, parapa-
resia na região proximal e fraqueza de membros inferiores, 
marcha antalgica, constipação intestinal, Babinski positivo 
e clonus. Solicitado ressonância magnética(RM) da coluna 
dorsal demonstrando achado de fistula artério-venosa dural 
(imagem com aspecto de flow-voids, serpiginosa, posterior e 
lateralmente ao cordão medular, apresentando realce do tipo 
vascular após o contraste endovenoso). Associou-se a clínica 
levando ao diagnóstico de Síndrome de Foix Alajouanine.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Esta Síndrome aco-
mete neurônio motor superior e inferior e associa-se a Fistula 
Arteirovenosa Dural Espinhal(malformação vascular mais 
frequente da coluna vertebral, afetando homens em meia-i-
dade, na região tóraco-lombar). A RM apresenta sinais de 
hipertensão venosa com ingurgitamento das veias piais, de 
aspecto serpiginoso, mais comum na superfície dorsal, com 
presença de flow-voids.
Conclusões: Em conclusão, A RM é uma ferramenta de 
diagnóstico sensível as alterações vasculares dessa síndrome, 
auxiliando no diagnóstico e tratamento, melhorando o prog-
nóstico do paciente.

Pd.12.018
rm funCionAL do Cérebro em rePouSo: 
Como funCionA? umA reViSÃo dAS PrinCi-
PAiS TéCniCAS e APLiCAÇÕeS CLíniCAS.
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: SOLON, P.S.T.N.;MAIA,J.C.N.M.;CAR-
LEIAL,B.S.;FEITOSA, T.S.;DIAS, D.A.;LUNA,L.P.
instituição: Hospital Universitário Walter Cantídio - Univer-
sidade Federal do Ceará. Hospital Geral de Fortaleza
Autor responsável: Dra. Licia Pacheco Luna
e-mail: liciap.luna@gmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Literatu-
ra: RM funcional com paradigmas tem sido fundamental para 
a nossa compreensão da função cerebral. Certas áreas do cére-
bro são ativadas com as mudanças relativas na linha de base 
do sinal BOLD durante a execução de uma tarefa. Nos últimos 
anos, tem havido um importante aumento do interesse na apli-
cação dessa técnica em repouso, chamado RM funcional em 
repouso (RMf-R). RMf-R investiga ativações sincrônicas en-
tre regiões espacialmente distintas que ocorrem na ausência de 
uma tarefa ou de estímulo, para identificar redes de conexão.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): RM-
f-R investiga ativações sincrônicas entre regiões espacial-
mente distintas que ocorrem na ausência de uma tarefa ou de 
estímulo, para identificar redes de conexão.
discussão: Nesta revisão, nós fazemos uma discussão sobre 
as mais atuais técnicas de análise em RMf-R e apresentamos 

potenciais aplicações clínicas. Existem vários métodos para 
análise de dados, incluindo abordagens baseadas em região 
de interesse (em inglês: seed-based functional correlation), 
análise de componentes independentes, métodos de gráficos 
e algoritmos de agrupamentos.
Conclusões: As aplicações clínicas de RMf-R estão ainda em 
estágio inicial. No entanto, a sua utilização no planejamento 
pré-cirúrgico para pacientes com tumor cerebral e epilepsia é 
promissora, e a técnica pode ter um futuro papel no diagnós-
tico e prognóstico de doenças neurológicas e psiquiátricas.

Pd.12.019
SPeCT/TC Com 99mTC-SeSTAmibi nA dife-
renCiAÇÃo enTre reCorrênCiA de Tumor 
gLiAL de ALTo grAu in The differenTiATion 
beTween reCurrenT high grAde gLiomAS 
(hgg) And rAdioneCroSiS
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: HIRATA, F.C.C; AYRES, A. S.; NUNES, R.F.; 
COUTINHO, A; PICARELLI, H; GARCIA, M.R.T; CAR-
DOSO, E. F.; LUCATO, L.T.; LEITE, C.C.
instituição: INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE 
SÃO PAULO (ICESP)
Autor responsável: Dra. FABIANA HIRATA
e-mail: FABIANACHIRATA@GMAIL.COM
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ain-
da é um desafio diferenciar radionecrose de recorrência tu-
moral após a radioterapia de tumores cerebrais gliais de alto 
grau (GAG). O SPECT com 99mTc-sestamibi (MIBI) foi tes-
tada para diferenciá-lo.
material e métodos: Esse estudo investigou o papel do 
SPECT/TC com 99mTc-sestamibi (MIBI)e comparou a sua 
precisão com RM multiparamétrica.
resultados e discussão: Quatorze pacientes consecuti-
vos com suspeita clínica de recorrência tumoral fizeram 
o MIBI pré-operatório e a ressonância magnética. O MIBI 
foi avaliado por análise visual e semi-quantitativa e, em 
seguida, designado como positivo, negativo ou indetermi-
nado. A relação entre um ROI desenhado no tumor e em 
uma área espelho contralateral foi obtida 15 (antecipado) e 
120 (final) minutos após a injeção. A confirmação histoló-
gica após a cirurgia foi realizada em todos os casos como o 
método de referência.
Conclusões: O MIBI pode ser uma ferramenta complementar 
útil na avaliação dos gliomas de alto grau, ajudando a dife-
renciar tumor viável de radionecrose, reduzindo resultados 
falso-negativos a partir da ressonância magnética.

Pd.12.020
CreSCimenTo ConTínuo do diâmeTro Tu-
morAL médio (dTm) no SeguimenTo doS 
gLiomAS grAu ii
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: HIRATA, F.C.C; AYRES, A. S.; GARCIA, M.R.T; 
FRAILE, N.M.P; FEHER, O; CARDOSO, E. F.; LUCATO, 
L.T.; LEITE, C.C
instituição: Instituto do Câncer do Estado de São Paulo 
(ICESP)
Autor responsável: Dra. FABIANA HIRATA
e-mail: FABIANACHIRATA@GMAIL.COM
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ape-
sar de ser bem reconhecido que a maioria dos gliomas de 
baixo grau progride para um grau superior de malignidade, 
muito pouco se sabe sobre a história de suas taxas de cresci-
mento radiológico durante a fase “pré-maligna”.
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material e métodos: Um modelo matemático de evolução de 
gliomas recentemente desenvolvido prediz um crescimento 
linear do diâmetro médio do tumor (DTM) na ressonância 
magnética (RM).
resultados e discussão: Nós avaliamos o DTM dos exa-
mes consecutivos de 79 pacientes (cada um possuía entre 2 
e 12 estudos em nosso arquivo digital). Os diâmetros médios 
dos tumores crescem inexoravelmente durante o período de 
acompanhamento de forma linear. As curvas individuais dos 
pacientes aparecem em paralelo, sugerindo uma relativa ho-
mogeneidade das taxas de crescimento.
Conclusões: Este estudo indica que tumores de baixo grau 
não tratados crescem continuamente durante a fase pré-malig-
na e o fazem a uma taxa relativamente constante e, portanto, 
previsível. Evidências de crescimento contínuo ao longo do 
tempo contrastam com a impressão clínica de que estes tu-
mores ficam estáveis por anos. Uma provável explicação para 
essa discrepância é que um pequeno aumento do diâmetro do 
tumor é muito difícil de identificar por comparação visual sim-
ples nas ressonâncias magnéticas, sem medidas cuidadosas.

Pd.12.021
bCgiTe ComPLiCAdA Com AneuriSmAS e 
PSeudoAneuriSmAS miCóTiCoS inTrACrA-
niAnoS: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: HIRATA, F.C.C; JUNIOR, ALCINO B. A; M; MO-
MESSO, R.A; DIAS, G.G.; SILVA, F.A.B; CARDOSO, E.F; 
DALAQUA; FUNARI, MARCELO.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN 
(HIAE)
Autor responsável: Dra. FABIANA HIRATA
e-mail: FABIANACHIRATA@GMAIL.COM
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar um caso de 
uma criança pré-escolar com imunodeficiência combinada gra-
ve que desenvolveu BCGite (complicação após a vacina BCG).
história clínica: Criança de 3 anos, masculina, apresentan-
do-se com febre, tosse, pancitopenia e biópsia de medula ós-
sea positiva para BAAR.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Realizadas resso-
nância magnética de crânio e angiorressonância dos vasos 
intracranianos onde foram observados múltiplos aneurismas 
e pseudo-aneurismas intracranianos e no estudo de parede de 
vasos (vessel wall) apresentaram comportamento de realce 
diversos, um concêntrico (supostamente inflamatório) e o ou-
tro excêntrico (supostamente relacionado a dissecção).
Conclusões: Aneurismas infectados (micóticos) são causados de-
vidos à rotura da parede arterial por um agente infeccioso, que 
leva a formação sacular em fundo cego que é contígua ao lúmen 
arterial. São incomuns e podem afetar qualquer faixa etária. Cor-
responde a 0,7 – 4% de todos os aneurismas cerebrais. Os agentes 
mais comuns envolvidos são o Staphylococcus aureus e Strep-
tococcus, sendo os fungos e as micobactérias agentes raros. Os 
aneurismas infectados tendem a ser periféricos, múltiplos e ter as-
pecto fusiforme. As complicações da vacina BCG são bastante ra-
ras e não há descrição de caso semelhante na literatura relacionado 
tal vacina com as complicações intracranianas acima descritas.

Pd.12.023
AChAdoS em reSSonânCiA mAgnéTiCA do 
Crânio nA enCefALoPATiA hiPerAmonêmiCA 
AgudA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: MOMESSO R. A.; CARVALHO D. O.; LOUREI-
RO R. M.; DALAQUA M.; JUNIOR A. B.; FUNARI, M. B.

instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dr. RAFAEL ALMEIDA MOMESSO
e-mail: rafael_momesso@hotmail.com
introdução e objetivos: A encefalopatia hiperamonêmica 
aguda (EHA) é uma encefalopatia tóxica rara causada por 
acúmulo de amônia no plasma, geralmente associada a vá-
rias doenças como a insuficiência hepática aguda, doenças 
hepáticas crônicas descompensadas, deficiências congênitas 
de enzimas do ciclo da ureia, síndrome de Reye e outros dis-
túrbios metabólicos. O objetivo deste estudo é apresentar e 
descrever os principais achados da EHA na ressonância mag-
nética (RM) e espectroscopia.
métodos: Exames de RM realizados nos últimos cinco anos 
em vários casos de EHA da nossa instituição.
discussão: Independente da etiologia subjacente, a encefa-
lopatia hiperamonêmica causa um padrão típico de lesão no 
parênquima cerebral e pode levar rapidamente a déficits neu-
rológicos. Os principais achados incluem áreas de hipersinal 
em T2/FLAIR bilaterais e simétricas no córtex insular e no 
giro do cíngulo, podendo acometer o córtex parietal, frontal, 
temporal ou occipital, porém de forma variável em extensão 
e assimétrica. Essas áreas costumam apresentar restrição à 
difusão e ausência de contrastação. Na espectroscopia, pode 
ser observado aumento da relação glutamina/glutamato e re-
dução do mioinositol.
Conclusões: Embora o padrão das alterações da EHA possa simu-
lar aquelas vistas na encefalopatia hipóxico-isquêmica, o conhe-
cimento das alterações distintivas em RM da EHA pode ajudar a 
acelerar o diagnóstico e tratamento, reduzindo a morbimortalidade.

Pd.12.024
rm dA meduLA eSPinhAL : CorreLAÇÃo rA-
dio-PAToLógiCA dA mieLoPATiA e Seu diAg-
nóSTiCo diferenCiAL. enSAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PINCERATO, RCM; SANTOS, GT; FEITOSA, 
EA; AYRES, AS; SILVA, ECSR; OLIVEIRA, EP; PORTE-
LA, LAP
instituição: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ/
FLEURY
Autor responsável: PhD. RITA DE CASSIA MACIEL PIN-
CERATO
e-mail: rcmpincerato@gmail.com
introdução e objetivos: Achados de imagem por ressonân-
cia magnética (RM) de doenças da coluna vertebral e sua cor-
relação patológica.
métodos: 19 pacientes com mielopatia submetidos a RM pré 
e pós-gadolínio. Lesão intramedular identificada em 8 casos:1 
ependimoma, 1 linfoma, 1 metástase,1 cavernoma, 1 caso de 
mielite infecciosa, 1 mielopatia após quimioterapia, 1 mielite 
transversa e 1 caso de infarto medular.RM evidenciou com-
pressão extrínseca em 11 pacientes e incluiu 1 hemangioma 
agressivo intra-ósseo, 1 meningioma calcificado, 1 cordoma 
torácico, 1 neurofibroma e 1 neurinoma, 1 caso de hematoma 
epidural, 1 fístula arteriovenosa dural, 1 espondilodiscite, 1 
empiema epidural, 1 meningocele lateral e 1 fístula liquórica.
discussão: O estudo de imagem é essencial para determi-
nar a localização e extensão da lesão, e frequentemente para 
a caracterização etiológica.Lesões medulares podem ter 
origem no parênquima medular (lesões intramedulares) ou 
podem ser decorrentes de compressão extrínseca. Alguns as-
pectos de imagem devem ser observados para o diagnóstico 
correto: (1)local da lesão,(2) expansão medular,(3) distinção 
das margens,(4) uniformidade da intensidade de sinal,(5) in-
tensidade de sinal em relação ao líquor e (6) realce após o 
gadolínio endovenoso.



99Resumos de Painéis e Temas Livres

Conclusões: A RM pode sugerir o diagnóstico das mielopa-
tias através do reconhecimento de alguns padrões de imagem, 
possibilitando o tratamento precoce e o melhor prognóstico.

Pd.12.026
CArACTeríSTiCAS de imAgem nA rm de Tu-
moreS hiSTioCíTiCoS CerebrAiS
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: FEITOSA, T.S.; LUNA, L.P.; DRIER, A.; SOLON, 
P.S.T.N; CARLEIAL,B.S.; HAROCHE, J., GALANAUD, 
D.; DORMOND, D.
instituição: Hospital Pitié-Salpètriérere, Paris, França. Hos-
pital Geral de Fortaleza, Fortaleza, Brasil
Autor responsável: Dra. Licia Pacheco Luna
e-mail: liciap.luna@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: O diagnóstico de 
processos histiocíticos cerebrais intra-axiais pode ser um de-
safio, uma vez que estas lesões compartilham características 
semelhantes com muitas outras patologias cerebrais e, muitas 
vezes, imitam tumores cerebrais primários ou secundários.
história clínica: O objetivo deste estudo é descrever as ca-
racterísticas de ressonância magnética (RM) de de lesões in-
tra-axiais com aspecto pseuso-tumoral de três tipos diferentes 
de histiocitoses, incluindo os achados nas sequências de es-
pectroscopia e da perfusão.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Estudo retrospectivo 
de RM cerebral de 19 adultos com histiocitoses histologica-
mente comprovadas (8 com Histiocitose de células de Lan-
gerhans (LCH), 7 com doença de Erdheim-Chester (ECD), 
uma sobreposição das formas LCH / ECD, uma doença de 
Rosai-Dorfman, 2 Sarcomas Histiocíticos) com uma única (n 
= 3, 16%) ou múltiplas (n = 16, 84%) formações expansivas 
parenquimatosas intra-axiais captantes do meio de contraste. 
Os achados de RM convencional e avançada é demonstrado.
Conclusões: Este é o primeiro estudo relatando padrões de 
imagem multimodal destas lesões. Mesmo sendo lesões ra-
ras, a presença destes achados de RM deve evocar o diagnós-
tico e a busca de lesões sistêmicas associadas.

Pd.12.028
Síndrome dA VASoConSTriÇÃo CerebrAL 
reVerSíVeL: AngioTC ou Angiorm?
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: RODRIGUES, M.A.S.; DALAQUA M.; 
GRINBERG DIAS, G. IQUIZLI, R. BARBOSA JR, A.A.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dra. Mariana Athaniel Silva Rodrigues
e-mail: mariathaniel@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: A síndrome de 
vasoconstrição cerebral reversível (SVCCR) é um distúrbio 
vasomotor arterial intracraniano reversível em até 12 sema-
nas. Embora sua incidência exata seja desconhecida, não 
é rara na prática clínica. Um dos critérios diagnósticos é a 
identificação das áreas de constrição arterial. O objetivo deste 
estudo é demonstrar casos bem documentados por imagem, 
bem como discutir vantagens e desvantagens de cada método.
história clínica: Casos documentados por angioTC, an-
gioRM, estudo de parede de vasos por RM (VWI-RM) e/ou 
angiografia digital.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: O diagnóstico exige 
exclusão de outras patologias, para o que tanto a angioTC 
quanto a angioRM são bons exames não invasivos, cada um 
com vantagens e desvantagens intrínsecas. A diferenciação 
com vasculite primária do SNC (VPSNC) pode ser especial-
mente desafiadora, pois os achados são superponíveis nestes 

dois métodos e também na angiografia digital, situação na 
qual VWI-RM traz respostas importantes para a condução 
terapêutica e o prognóstico.
Conclusões: Embora o exame padrão ouro para o diagnósti-
co permaneça a angiografia digital, os métodos não invasivos 
tem grande importância por excluírem diagnósticos alterna-
tivos e detectarem complicações. Em particular, destaca-se o 
crescente papel do VWI-RM, especialmente útil para discri-
minar a SVCCR da VPSNC.

Pd.12.032
membrAnA ArACnoide: um reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: FIGUEIREDO, T.C.; TIBANA, L. A. T.; BOR-
GES, M. C. R.; PAVANELLO, L. F.; FERNANDES, M. A. 
S.; ABDALA, N.
instituição: Unidade Mogiana de Diagnóstico por Imagem - 
UMDI, Mogi das Cruzes, São Paulo - Brasil
Autor responsável: Dra. Thaís Coura Figueiredo
e-mail: thais.coura.figueiredo@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Reportaremos 
um caso de membrana aracnoide com “sinal do bisturi” ca-
racterístico, entidade raramente discutida com poucos casos 
reportados na literatura, devendo ser considerada em pacien-
tes com compressão focal da medula torácica.
história clínica: Homem, 41 anos, apresentando dor na região 
dorsal há 6 meses. Nega dor radicular, dormência, trauma ou ci-
rurgia da coluna vertebral. Sequências CISS da Ressonância Mag-
nética, demonstraram anteriorização da medula espinhal, tocando 
anteriormente o saco dural, com alargamento do espaço subarac-
nóide posterior à medula espinhal, no nível T5.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Membrana aracnoi-
de representa banda transversa de tecido aracnóide, intradu-
ral e extramedular que se estende até a superfície dorsal da 
medula espinhal. Ocorre comumente na coluna torácica su-
perior. Ocasionalmente produz efeito de massa, indentação 
dorsal e deformidade característica, chamada “sinal do bistu-
ri”, possivelmente resultante do gradiente de pressão criado 
pela obstrução do fluido do líquido cerebrospinal. Embora 
não sejam cistos aracnoides verdadeiros, podendo represen-
tar formação incompleta ou interrompida destes cistos.
Conclusões: Ressecção cirúrgica da membrana é potencial-
mente curativa, com resolução dos sintomas. Portanto, retar-
dar o tratamento pode piorar a função medular. O sinal do 
bisturi é útil no diagnóstico diferencial da membrana aracnói-
de de outras condições, como herniação transdural anterior 
da medula torácica e cisto aracnóide dorsal, permitindo diag-
nóstico apropriado e intervenção neurocirúrgica.

Pd.12.035
AChAdoS de imAgem dAS LeSÕeS foCAiS e 
difuSAS que AfeTAm A CALoTA CrAniAnA: dA 
rAdiogrAfiA À reSSonânCiA mAgnéTiCA – 
enSAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LINS, C. F.; ALMEIDA, T. R.; MARIZ FILHO, P. 
J. DA C.; LOPES, A. K. B. F.; GARCIA, F. R. F. C.
instituição: Clínica Delfin Imagem. Escola Bahiana de Me-
dicina e Saúde Pública (EBMSP). Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE). Hospital 
Santa Izabel (HSI)
Autor responsável: Dra. Carolina Freitas Lins
e-mail: kerolins@yahoo.com.br
introdução e objetivos: A calota craniana é frequentemen-
te afetada por doenças metabólicas, tumorais, congênitas e 
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traumáticas, podendo apresentar-se como lesão principal 
ou incidentaloma em exames de imagem. O exame físico é 
limitado para a avaliação dessas lesões, sendo indicada re-
alização de exames de imagem, objetivando estimar dimen-
sões e extensão, bem como a presença de acometimento de 
tecidos adjacentes. Este estudo pretende demonstrar achados 
de imagem das lesões focais/ difusas que acometem a calota 
craniana, através de radiografia, tomografia computadorizada 
(TC) e ressonância magnética (RM), realizando diagnóstico 
diferencial entre elas.
métodos: Os casos selecionados foram obtidos no arquivo de 
imagens dos nossos Serviços, envolvendo comprometimento 
da calota craniana nas diversas modalidades de estudo.
discussão: Os estudos de imagem são importantes para evi-
denciar fraturas cranianas, variações anatômicas e caracte-
rizar manifestações focais/ difusas de patologias da calota 
craniana (displasia fibrosa, craniossinostose, hemangioma, 
osteoma, meningioma, metástases, doença de Paget e mie-
loma múltiplo). Radiografia simples é um método adequado 
para avaliação inicial; TC e RM permitem diagnóstico mais 
específico, juntamente com dados clínicos do paciente.
Conclusões: Dessa forma, percebe-se o valor didático e edu-
cacional deste ensaio, possibilitando a identificação dos prin-
cipais achados de imagem nas patologias mais frequentes da 
calota craniana, através de diferentes métodos (radiografia, 
TC e RM).

Pd.12.038
ProCure ALém doS oLhoS (PArTe i): PéroLAS 
em reTinobLASTomA.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: KLAES, A. I. N. M.; KRUGER, M. S.; VILAVER-
DE, A. W.; KUPSKE, A.; WAINSTEIN, B.; PEDROLLO, I. 
M.; PUCCI, G.S.; TAVARES, E.N.; WESTPHALEN, S.S.; 
DE AZAMBUJA, J.; TRINDADE, R. A. R.; LONGO, M. G. 
F.; ROCKENBACH, M. A. B. C.; REICHERT, R.; MAES-
TRI, M; SELISTRE, S. G. A; PEREZ, J.A; DUARTE, J. A.;
instituição: HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE
Autor responsável: Dra. Marilia Sfredo Kruger
e-mail: mariliakruger@yahoo.com.br
introdução e objetivos: Retinoblastoma é a malignida-
de intraocular mais comum da infância, especialmente em 
crianças abaixo dos 5 anos, com uma forma não hereditária 
tipicamente solitária e mais comum em crianças mais velhas, 
e uma forma hereditária, bilateral, com idade de início em 
torno dos 2 anos. Estas lesões podem estar confinadas ape-
nas ao globo ocular ou podem se estender para a órbita e o 
interior do sistema nervoso central (SNC). A forma sistêmica 
desta doença não é incomum. A RM tem um importante papel 
no estadiamento deste tumor e no planejamento da melhor 
abordagem em cada caso.
métodos: As “pérolas” oferecidas nesta apresentação são 
observações coletadas na literatura recente e aplicadas a RM 
para detecção e caracterização do retinoblastoma e também 
provém da experiência dos autores em conjunto com a equipe 
de oftalmologia deste Hospital.
discussão: Nós apresentamos achados chave que não pode 
ser deixados de lado na avaliação do retinoblastoma e propo-
mos um checklist afim de que a avaliação e o laudo possam 
ser sistematizados e padronizados.
Conclusões: As pérolas em MR ilustradas aqui ajudarão os 
radiologistas a detectar estes tumores e o checklist é uma su-
gestão afim de organizar os laudos e os tornar mais claros 
para as equipes clínicas e cirúrgicas.

Pd.12.039
ProCure ALém doS oLhoS (PArTe ii): CASoS 
de reTinobLASTomA Com ProToCoLo de 
ALTA reSoLuÇÃo Com rm de 1,5T.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: KLAES, A. I. N. M.; KRUGER, M. S.; VILAVER-
DE, A. W.; KUPSKE, A.; WAINSTEIN, B.; PEDROLLO, I. 
M.; PUCCI, G.S.; TAVARES, E.N.; WESTPHALEN, S.S.; 
DE AZAMBUJA, J.; TRINDADE, R. A. R.; LONGO, M. G. 
F.; ROCKENBACH, M. A. B. C.; REICHERT, R.; MAES-
TRI, M; SELISTRE, S. G. A; PEREZ, J.A; DUARTE, J. A.;
instituição: HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE
Autor responsável: Dra. Marilia Sfredo Kruger
e-mail: mariliakruger@yahoo.com.br
introdução e objetivos: Retinoblastoma é a malignidade 
mais comum da infância, especialmente em crianças abaixo 
dos 5 anos. O diagnóstico precoce é desafiador para radiolo-
gistas, oftalmologistas e pediatras, afim de evitar ressecções 
extensas e a forma sistemica da doença. Protocolos multi-
parametricos em RM, associados a avaliação oftalmológica 
cuidadosa, são as melhores estratégias disponíveis.
métodos: Nesta apresentação pictórica n´so revisamos casos 
de julho de 2013 a julho de 2015. MR com 1,5 T foi feita 
utilizando bobina padrão para encéfalo (8 canais) associada 
com bobinas de superfície para ATM antes da enucleação, 
incluindo sequencias pré e pós gadolínio ponderadas de T1 e 
sequencias volumétricas turbo-spin-echo T2. Achados histo-
patológicos foram revisados depois do procedimento cirúrgi-
co e correlacionados com os estudos de imagem.
discussão: RM de alta resolução exclui invasão do nervo óp-
tico avançada com alto valor preditivo negativo e seleciona 
acuradamente pacientes elegíveis para enucleação. Boa corre-
lação foi alcançada entre MR e achados histopatológicos em 
nossos casos. Mas o diagnóstico de estágios precoces de in-
vasão do nervo óptico permanece por análise histopatológica.
Conclusões: MR de alta resolução associada a bobinas de 
superfície é recomendada para avaliação de pacientes com 
retinoblastoma mas até o momento não pode substituir os es-
tudos histopatológicos nos graus iniciais de invasão.

Pd.12.040
AS muiTAS fACeS do LinfomA do SiSTemA 
nerVoSo CenTrAL.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: KLAES, A. I. N. M.; KRUGER, M. S.; VILAVER-
DE, A. W.; KUPSKE, A.; WAINSTEIN, B.; PEDROLLO, I. 
M.; PUCCI, G.S.; TAVARES, E.N.; WESTPHALEN, S.S.; 
DE AZAMBUJA, J.; TRINDADE, R. A. R.; LONGO, M. G. 
F.; ROCKENBACH, M. A. B. C.; REICHERT, R.;  PEREZ, 
J. A; DUARTE, J. A.;
instituição: HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE
Autor responsável: Dra. Marilia Sfredo Kruger
e-mail: mariliakruger@yahoo.com.br
introdução e objetivos: Linfoma do SNC possui formas 
primária e secundária. A forma primária é uma forme de 
apresentação extranodal, representando menos de 5% dos 
linfomas de Hodking e 30% dos tumores não Hodking. Os 
achados de imagem podem não ser específicos e terem acha-
dos comuns com outras doenças com as desordens desmieli-
nizantes, neoplasias, sarcoidose, tuberculose e toxoplasmose.
métodos: Este ensaio pictórico revisará uma variedade de 
aspectos na TC e RM dos principais diagnósticos diferenciais 
dos linfomas de SNC presentes em nosso banco de dados de 
janeiro de 2013 a julho de 2015. Apenas imagens de RM fo-
ram revisadas.
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discussão: Nesta série de casos encontramos achaod stipicos 
e atípicos em adultos e crianças, tais quais padrões de intensi-
dade de sinal, localização e realce. Apresentações dificilmen-
te podem ser definidas por métodos de imagem e histopato-
logia foi necessária para estabelecer o diagnóstico definitivo.
Conclusões: Cuidados devem ser tomados com o diagnóstico 
diferencial dos linfomas de SNC especialmente em pacientes 
imunocomprometidos. A importância do diagnóstico diferen-
cial o mais completo possível não podem ser subestimada e 
doenças infecciosas, como toxoplasmose; desordens desmie-
linizantes; vasculites; neoplasias como gliomas e metástases 
têm que ser consideradas no diagnóstico diferencial pela sua 
aparência similar com os linfomas na RM.

Pd.12.042
ALém doS CriTérioS rAno: ConTribuiÇÃo 
doS méTodoS AVAnÇAdoS PArA AVALiAÇÃo dA 
reSPoSTA TerAPêuTiCA em  gLiomAS de ALTo 
grAu
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: FERNANDES R, AMANCIO CT, DELGADO DS, 
GODOY LF, LEE HW, LEITE CC, SILVA LN.
instituição: Hospital Sírio Libanês
Autor responsável: Dra. Renata Fernandes Batista Pereira
e-mail: renatafernandesbp@gmail.com
introdução e objetivos: A avaliação por imagem da resposta te-
rapêutica em gliomas de alto grau é de extrema importância clí-
nica, terapêutica e prognóstica. A avaliação tomográfica (critérios 
de MacDonald) apresenta diversas limitações, o que motivou o 
desenvolvimento de uma atualização para ressonância magnética 
(RM), conhecida como critérios RANO (Response Assessment 
in Neuro-Oncology). O objetivo é apresentar a contribuição dos 
métodos avançados para interpretação dos critérios RANO na 
avaliação da resposta terapêutica em gliomas de alto grau.
métodos: Ensaio pictórico com casos em que métodos avança-
dos em RM contribuíram para interpretação dos critérios RANO 
na avaliação resposta terapêutica em gliomas de alto grau.
discussão: Os critérios RANO classificaram a resposta tera-
pêutica dos gliomas de alto grau em completa, parcial, esta-
bilidade e progressão. Eventualmente, pode ser difícil defi-
ni-la, já que o realce pós-contraste pode ser influenciado por 
fatores como uso de agentes antiangiogênicos e inflamação 
relacionada ao tratamento (efeitos pós cirúrgicos e actínicos/ 
radionecrose). Apesar de ainda necessitarem de estudos de 
validação, acredita-se que os métodos avançados, como di-
fusão, perfusão, sequências volumétricas e espectroscopia, 
podem aumentar a acurácia desta avaliação.
Conclusões: Os métodos avançados em RN podem contri-
buir para a avaliação dos critérios RANO na resposta tera-
pêutica dos gliomas de alto grau.

Pd.12.043
membrAnA CAroTídeA e AVC: ASPeCToS CLí-
niCoS e de imAgem muLTimodALidAdeS.
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: FERRACIOLLI, SF; OLIVEIRA NETO, AC; 
MASSARO, AR; GODOY, LF; LUCATO, LT; LEITE, CC
instituição: Instituto de Radiologia e Diagnóstico por Ima-
gem do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo
Autor responsável: Dra. Suely Fazio Ferraciolli
e-mail: suff@uol.com.br
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de 
Literatura: A membrana carotídea é uma causa pouco de-
scrita de acidente vascular encefálico, provavelmente sub-

diagnosticada. Estudos com correlação patológica demon-
stram uma variante intimal da displasia fibromuscular. O 
objetivo deste trabalho será apresentar e avaliar os dados 
clínicos e características de imagem multimodalidades rele-
vantes para o diagnóstico desta doença, bem como discutir 
o tratamento e evolução.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Es-
tudo retrospectivo multi-institucional, a partir do arquivo de 
grandes hospitais na cidade de São Paulo-SP. A membrana 
carotídea é definida como uma fina falha de enchimento in-
traluminal na parede posterior do bulbo carotídeo. Foram 
incluídos pacientes com diagnóstico realizados por exames 
de ressonância, tomografia e arteriografia. Foi realizada a 
descrição e análise dos dados demográficos, história clínica, 
imagem e tratamento, com revisão da literatura.
discussão: Há poucos estudos disponíveis na literatura sobre 
a membrana carotídea, porém ela é um importante diagnósti-
co diferencial nos casos de acidentes vasculares encefálicos 
recorrentes. O conhecimento dos achados clínicos, de im-
agem e história natural desta patologia podem auxiliar na 
definição da melhor conduta terapêutica.
Conclusões: A membrana carotídea é uma causa importante 
de acidente vascular isquêmico, possivelmente com alto risco 
de recorrência. Mais estudos são necessários buscando ampli-
ar o conhecimento dos aspectos clínico-epidemiológicos, de 
imagem, patologia e mecanismo trombogênico relacionado.

Pd.12.045
imPreSSÕeS iniCiAiS no eSTudo de PArede 
de VASo (VeSSeL wALL) em PACienTeS Com 
eVenTo iSquêmiCo reCenTe
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: BERTANHA, R.; ARANHA, M.R.; SHIBUYS M.; 
SATOS, G.T.; GODOY, L.F.; ARANTES, P.R.; LUCATO, L.
instituição: HOSPITAL DAS CLINICAS - FACULDADE DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP
Autor responsável: Dra. Renata Bertanha
e-mail: renata.bertanha@hc.fm.usp.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
“Técnicas tradicionais de imagem para avaliação de imagem 
luminal (arteriografia, angioRM e angioTC) não avaliam ade-
quadamente a patologia da parede das artérias intracranianas 
e são limitantes na diferenciação de vasculopatias intracra-
nias. Testes diagnósticos para avaliação parietais vasculares 
incluem métodos invasivos ou com pouca sensibilidade /es-
pecifidade. Este estudo visa avaliar a sensibilidade do estudo 
de vessel wall para detecção da etiologia do evento isquê-
mico do paciente, comparando os achados com os de RM 
convencional, e/ou angiotomografia e/ou arteriografia.”
material e métodos: Uma série de pacientes com diagnós-
tico de evento isquêmico recente internados em nossa enfer-
maria, realizaram de forma complementar sequências dire-
cionadas para a avaliação da parede dos vasos intracranianos 
antes e após o uso de contraste paramagnético endovenoso. 
Os achados de imagem foram também correlacionados com 
os de angioRM convencionais previamente obtidas.
resultados e discussão: Padrões e intensidade de realce pós 
gadolínio de lesões vasculares usando T1 pós-contraste têm 
sido usados para diferenciar entre vasculopatias e doença ate-
rosclerótica intracraniana.
Conclusões: O estudo de vessel wall dos vasos intracrania-
nos para avaliação do espessamento e realce pelo meio de 
contraste parietal, pode auxiliar no diagnóstico da etiologia 
dos eventos isquêmicos
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Pd.12.049
eSPeCTro de hoLoProSenCefALiA: ALém 
dAS formAS CLáSSiCAS ALobAr, LobAr e Se-
miLobAr
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LANDEIRA, .FL.F.; GRUNEWALD, T; AMBROS, 
L. E.; GARCIA, L.A.L.; BELEZIA, A.B.; FREITAS, L.F.; 
MARUSSI, V.H.R.; CAMPOS, C.M.S.; AMARAL, L.L.F.
instituição: HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA 
DE SÃO PAULO - Medimagem
Autor responsável: Dr. FELIPE LOURENCO FANDINO 
LANDEIRA
e-mail: LANDEIRA.FELIPE@GMAIL.COM
introdução e objetivos: A holoprosencefalia é considerada 
a malformação craniofacial mais comum em humanos, que 
ocorre em decorrëncia de desordens na clivagem prosence-
fálica de etiologia multifatorial – fatores genéticos, cromos-
somiais e ambientais. Consiste num continuum de alteracões 
estruturais relacionadas a apresentações clínicas e prognósti-
cos amplamente variados.
métodos: Foram selecionadas imagens de ultrassonografia, 
tomografia computadorizada e ressonância magnética prove-
nientes de fontes institucionais e da literatura, a fim de ilus-
trar suas diferentes apresentações morfológicas encefálicas 
e faciais, bem como de seus principais diagnósticos diferen-
ciais, inclusive no periodo pré-natal.
discussão: Além das formas clássicas lobar, alobar e semilo-
bar, o termo abrange alterações na formação do prosencéfalo 
(aprosencefalia e atelencefalia), a sintelencefalia e alterações 
do desenvolvimento da linha média (displasia septo-óptica, 
agenesia do corpo caloso, holoprosencefalia septopreóptica, 
síndrome do incisivo maxilar central solitário, estenose con-
gênita da abertura nasal piriforme, aderência inter-hipotalâ-
mica). São contempladas ainda seus principais diagnósticos 
diferenciais (anencefalia, hidranencefalia, hidrocefalia obs-
trutiva grave e disrafismo craniofacial-cerebral), assim como 
as diferentes alterações faciais associadas às formas graves 
de holoprosencefalia.
Conclusões: O conhecimento das diferentes apresen-
tações da holoprosencefalia é fundamental na prática 
radiológica para adequadas classificação e estimativa 
prognóstica, e para estimular a busca ativa de alterações 
morfológicas associadas.

Pd.12.052
PoST-TrAnSPLAnT LYmPhoProLiferATiVe di-
Sorder (PTLd): umA reViSÃo doS AChAdoS 
de neuroimAgem
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PACHECO, F.T.; FRAGOSO,D.C; AMARAL, 
L.L.F.; FILHO, J.R.L.F.; PAES, R.A.P.; FISCHER, T.R.C; 
ROCHA T.M.B.S.; CHIATTONE, C.S.; ROCHA, A.J.
instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo. Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo. 
Hospital de Base de São José do Rio Preto (FAMERP)
Autor responsável: Dr. Felipe Pacheco
e-mail: felipetorrespacheco@hotmail.com
introdução e objetivos: PTLD é uma doença de amplo 
espectro com proliferação linfoide anormal, geralmente 
de células B, que ocorrem em um cenário de disfunção da 
imunidade celular devido a imunossupressão farmacológica 
pós-transplante. Sabe-se que o envolvimento do sistema ner-
voso central (SNC) é um fator de pior prognóstico. O objeti-
vo deste trabalho é revisar casos confirmados de PTLD com 
ilustração dos achados de neuroimagem destes pacientes.

métodos: Foram avaliados retrospectivamente os dados clí-
nicos e os achados de imagem de 12 pacientes (7 homens e 5 
mulheres), sendo descritos a distribuição (número e localiza-
ção), intensidade de sinal e padrão de impregnação das lesões.
discussão: O risco de PTLD aumenta substancialmente com a 
imunossupressão prolongada. A apresentação clínica é inespe-
cífica, podendo qualquer órgão ser acometido. O envolvimento 
extranodal é o mais prevalente, sendo que 10-15% dos pacientes 
tem acometimento do SNC. As lesões encefálicas são um desafio 
diagnóstico, uma vez que, nestes pacientes, uma ampla possibili-
dade de diagnóstico diferencial deve ser considerada, particular-
mente lesões infecciosas como abscesso e toxoplasmose.
Conclusões: O presente estudo revisou os padrões de ima-
gem do PTLD. É de extrema importância o reconhecimento 
de suas características de imagem para uma adequada suspei-
ção diagnóstica, no contexto clínico adequado.

Pd.12.055
diAgnóSTiCo diferenCiAL dAS LeSÕeS enCe-
fáLiCAS em PACienTeS PorTAdoreS de SidA - 
um enSAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: NEVES, Y.C.S.; REGO, G.O.R.; LIMA, G.V.; RO-
SEMBERG, S.; MACRUZ, F.; GODOY, L.F.S.; LUCATO, L.T.
instituição: Instituto de Radiologia (InRad) do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (HCFMUSP)
Autor responsável: Dr. Yuri Costa Sarno Neves
e-mail: ycsneves@gmail.com
introdução e objetivos: Destacar as principais lesões do sis-
tema nervoso central em pacientes portadores da Síndrome 
de Imunodeficiência Adquirida (SIDA); Discorrer sobre os 
achados de tomografia computadorizada (TC) e de ressonân-
cia magnética (RM) do encéfalo nestes pacientes, incluindo 
sequências não convencionais de RM, além de estudos de 
medicina nuclear; Destacar os achados que auxiliam na dife-
renciação entre afecções infecciosas e neoplásicas no contex-
to da imunodeficiência pelo HIV.
métodos: Ensaio pictórico com casos do departamento de 
Neurorradiologia de um hospital quaternário da cidade de 
São Paulo. Foram selecionadas imagens de TC e RM de pa-
cientes portadores de SIDA com acometimento neurológico, 
retiradas do arquivo eletrônico do Hospital, incluindo se-
quências avançadas e reformatações multiplanares, além de 
imagens de medicina nuclear.
discussão: O diagnóstico diferencial de lesões encefálicas 
em pacientes com SIDA pode ser um desafio para o neurorra-
diologista. Contemplamos aqui os achados mais específicos 
da TC e das imagens estruturais de RM, incluindo sequências 
avançadas, bem como de estudos de medicina nuclear, com 
enfoque nas patologias infecciosas e tumorais.
Conclusões: O papel dos diferentes métodos de imagem no 
diagnóstico diferencial de afecções encefálicas em pacientes 
com SIDA, aliado a dados clínico-laboratoriais, é de grande 
valia para o adequado manejo destes pacientes.

Pd.12.056
AnATomiA dA JunÇÃo Crânio-CerViCAL: AVA-
LiAÇÃo PráTiCA Por imAgem.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: ALVES, R. S.; RAFFUL, P.P.; ALMEIDA, M.
V.P.;BAHIA,P.R.V.; SANTOS, L.V.; DO NASCIMENTO, 
A.B.B.; SANTOS, D.R.Q.; SANTOS, F.R.Q.
instituição: CENTRO ESTADUAL DE DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Autor responsável: Dr. renan salim alves
e-mail: renansalim@hotmail.com
introdução e objetivos: A junção crânio-cervical (JCC) é a re-
gião de transição entre o baso-occipto e duas vértebras cervicais, 
o atlas e o axis. Inúmeros ligamentos da JCC são responsáveis 
pelo alinhamento e estabilização satisfatória do eixo crânio-cer-
vical, com a finalidade de manter um canal amplo e adequado 
para a transição entre as estruturas da fossa posterior e medula.
métodos: Realizada análise retrospectivo dos exames reali-
zados a partir de 01/01/2012 de Ressonância Nuclear Magné-
tica e Tomografia computadorizada de Crânio que apresenta-
ram alterações na JCC.
discussão: Variações anatômicas dos ossos da base podem es-
tar associados a ectopia das tonsilas cerebelares, ocasionando 
compressão bulbar, vistas nas malformações de Arnold-Chia-
ri. A acondroplasia e a hipolasia dos côndilos occipitais altera 
o eixo crânio-cervical. A mucopolissacaridose pode espessar 
a JCC e determinar estenose significativa do canal raquiano 
ocasionando compressão medular, com risco de morte na au-
sência de tratamento cirúrgico. Formações expansivas intra-
cranianas podem influenciar no deslocamento das estruturas 
da fossa posterior. A mielomeningocele influencia no mal de-
senvolvimento da fossa posterior ocasionando deslocamento 
e compressão das estruturas do romboencéfalo e diencéfalo.
Conclusões: As linhas e ângulos formados pelos ossos da base 
ajudam na análise do eixo craniovertebral. Através do ensaio 
pictórico abordaremos a análise prática da JCC e suas alterações.

Pd.12.058
LeuCoenCefALoPATiA LúPiCA grAVe: reLATo 
de CASo e reViSÃo de LiTerATurA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: TAVARES, A. T.; JEZINI, R.; MAFRA, M. O.; 
ALBUQUERQUE, M. S.; BARROS, R.; SANTOS, L. M.; 
OLIVEIRA, L. X.
instituição: Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ); Uni-
versidade Federal do Amazonas (UFAM)
Autor responsável: Dr. MICHEL DE ARAUJO TAVARES
e-mail: micheltavares@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: As doenças do te-
cido conjuntivo podem ser caracterizadas pelo envolvimento 
do sistema nervoso central (SNC), que se manifesta por áreas 
de desmielinização da substância branca e que pode ser muito 
difícil diferenciar da esclerose múltipla e outros processos de 
desmielinização, como a mielite transversa e a neurite óptica. 
Nós apresentamos um paciente com Lúpus Eritematoso Sis-
têmico (LES) confirmado que teve uma avaliação neurológi-
ca incomum, com uma leucoencefalopatia muito rara.
história clínica: Foi realizada uma tomografia computadori-
zada de tórax que diagnosticou doença restritiva intersticial, 
derrame pleural bilateral, derrame pericárdico, cardiomega-
lia e hepatomegalia. A ressonância magnética (RM) de crâ-
nio mostrou hipersinal difuso nas imagens ponderadas em 
FLAIR e T2 nas regiões periventricular, centros semiovais e 
trato corticoespinhal até a medula espinhal. Foi realizada pul-
soterapia de metilprednisolona seguida por ciclofosfamida, 
evoluindo sem intercorrências.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A RM de crânio 
ponderada em T2 deste paciente mostrou hipersinal na subs-
tância branca profunda do cérebro, gânglios da base bilate-
rais, tálamo e tronco cerebral. Estas lesões podem ser resolvi-
das em mais de um mês, resultando em uma mudança atrófica 
residual na cabeça do núcleo caudado na RM.
Conclusões: A leucoencefalopatia lúpica pode ser reconhe-
cida como um subtipo de lúpus do SNC e é muito rara, como 
vasculite ela é muito mais comum.

Pd.12.060
AnormALidAdeS SeLAreS e JuSTASeLAreS: 
quAndo A reSSonânCiA mAgnéTiCA Pode Ser 
fundAmenTAL PArA diAgnóSTiCo de doenÇAS 
ComunS e inComunS - enSAio iConográfiCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: EDUARDO, D. S.; FRANCO, S. B.; PONTES, P. 
H. S.; SALINA, A.C.I; CASTRO, J.V.D.
instituição: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER 
CANTÍDIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Autor responsável: Dra. DENISLENE SILVA EDUARDO
e-mail: DENISLENE.SE@GMAIL.COM
introdução e objetivos: A região selar abrange o componente 
ósseo da sela túrcica, a glândula hipofisária, o seio cavernoso 
e a cisterna supra-selar. As alterações dessa região podem se 
manifestar por consequência de hiper ou hipo produção hor-
monal ou por sinais e sintomas neurológicos decorrentes da 
compressão de estruturas adjacentes. A ressonância magnéti-
ca (RM) é atualmente o método de avaliação por imagem de 
eleição, tendo suplantado a tomografia computadorizada na 
avaliação da região selar/justasselar. Dessa forma, o presente 
trabalho tem como objetivo demonstrar aspectos comuns e 
incomuns de imagem dessas alterações selares e justasselares 
que auxiliem no diagnóstico diferencial.
métodos: Avaliamos retrospectivamente as imagens de res-
sonância magnética de 64 pacientes com anormalidades sela-
res/justaselares do arquivo didático, e relatamos aqueles com 
alterações mais incomuns, onde a RM teve papel importante 
no diagnóstico. Todos os casos foram confirmados histopato-
logicamente ou clínico-laboratorialmente.
discussão: Adenomas hipofisários são as lesões mais fre-
quentes nessa região, porém várias outras entidades, como 
craniofaringiomas, meningiomas, hamartomas hipotalâmi-
cos, aneurismas e hemagiomas, dentre outras, podem acome-
ter essa região, por vezes gerando dificuldades diagnósticas.
Conclusões: Apesar da gama de diagnósticos diferenciais en-
volvendo a região selar/justasselar, as caracteristicas de ima-
gem de RM juntamente com a expertise do radiologista torna-
ram-se peças fundamentais na definição do diagnóstico final.

Pd.12.065
mAin findingS of CreuTzfeLdT-JAkob diSe-
ASe: A PiCToriAL eSSAY
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SIECK, G.G.; STRIEDER, D.L.; SCORTEGAG-
NA, F.A.; LIMA, M.R.; TRAMONTIN, G.F.; SPERB, A.P.
V.F.; HOEFEL FILHO, J.R., PEREZ, J. A.
instituição: HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS
Autor responsável: Dr. Gustavo Gimenes Sieck
e-mail: gsieck@gmail.com
introdução e objetivos: A doença de Creutzfeldt-Jakob 
(DCJ) é uma desordem neurodegenerativa, caracterizada por 
demência rapidamente progressiva e fatal. É uma patologia 
rara, com quadro clínico inespecífico, podendo ser confun-
dida com outras patologias. A ressonância magnética (RNM) 
possui elevada acurácia no auxílio diagnóstico. Portanto, o 
objetivo desse trabalho é revisar e demonstrar as principais 
características de neuroimagem da DCJ, ilustrados com casos 
do nosso serviço.
métodos: Foi realizada revisão bibliográfica na literatura es-
pecializada, através de busca nos bancos de dados. Com in-
tuito de ilustrar os achados da doença, foram selecionadas as 
imagens de RNM de encéfalo de pacientes com diagnóstico 
definitivo ou provável de DCJ realizadas no nosso serviço.
discussão: A DCJ possui incidência anual de 0,5 - 1,0 caso 
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por milhão de habitantes. Clinicamente, apresenta-se com de-
mência rapidamente progressiva e mioclonias. A ressonância 
magnética apresenta alta acurácia. Os principais achados são 
áreas precoces de restrição à difusão das moléculas de água 
no córtex cerebral e, posteriormente, áreas de hipersinal em 
T2 e FLAIR acometendo os núcleos da base e os tálamos.
Conclusões: A DCJ é uma doença progressiva e fatal, cuja 
apresentação clínica pode se assemelhar a outras patologias. 
Portanto, a familiarização dos seus principais aspectos de 
neuroimagem é imprescindível no auxílio diagnóstico.

Pd.12.066
neoPLASiAS inTrAVenTriCuLAreS forA dA 
fAiXA eTáriA PediáTriCA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PEREIRA, P.P; HO, F.; FASSBENDER, C.P.B.; 
VERGÍLIO, C.S.; PAIXÃO, N.C,F; AZEVEDO, M.M.; 
MARCHIORI, L. B.;
instituição: Instituto de Assistência Médica ao Servidor Pú-
blico Estadual de São Paulo
Autor responsável: Dr. Philipe Pessoa Pereira
e-mail: philipepessoa@yahoo.com.br
introdução e objetivos: Neoplasias intraventriculares repre-
sentam um subgrupo heterogêneo de lesões intracranianas 
com apresentação clínica, tratamento e prognóstico distintos. 
O padrão de imagem destes tumores apresentam característi-
cas próprias decorrentes dos diversos tipos de tecidos celu-
lares que podem originar lesões nesta topografia. O presen-
te estudo tem como objetivo ilustrar e discutir os principais 
achados de imagem em lesões intraventriculares de natureza 
neoplásica fora da faixa etária pediátrica.
métodos: Realização de ensaio pictórico correlacionando 
achados tomográficos e de ressonância magnética com resul-
tados anatomopatológicos de tumores intraventriculares(e-
pendimoma, subependimoma, neurocitoma, meningioma, 
metástase) em pacientes fora da faixa etária pediátrica. Para 
tanto, foi feita análise retrospectiva de casos com os diagnós-
ticos citados realizados através de tomografia computadori-
zada e/ou ressonância magnética realizados em nosso serviço 
nos últimos 05 anos. Foram verificados os resultados anato-
mopatológicos para comparação.
discussão: Neoplasias intraventriculares em pacientes fora 
da faixa etária pediátrica apresentam baixa prevalência e 
um amplo diagnóstico diferencial. Achados de imagem cor-
relacionados com história clínica podem restringir as pos-
sibilidades diagnósticas e orientar a condução terapêutica 
do paciente.
Conclusões: Neoplasias intraventriculares fora da faixa etá-
ria pediátrica representam um subgrupo heterogêneo de le-
sões intracranianas com características próprias e padrões de 
imagem que podem direcionar o diagnóstico diferencial.

Pd.12.067
neoPLASiAS CorTiCAiS do SnC
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PEREIRA, P.P; HO, F.; FASSBENDER, C.P.B.; 
VERGÍLIO, C.S.; PAIXÃO, N.C,F; AZEVEDO, M.M.; 
MARCHIORI, L. B.;
instituição: Instituto de Assistência Médica ao Servidor Pú-
blico Estadual de São Paulo
Autor responsável: Dr. Philipe Pessoa Pereira
e-mail: philipepessoa@yahoo.com.br
introdução e objetivos: Neoplasias corticais do sistema ner-
voso central(SNC) representam um subgrupo heterogêneo de 
lesões intracranianas com apresentação clínica, tratamento e 

prognóstico distintos. O padrão de imagem destes tumores 
apresentam características próprias decorrentes dos diversos 
tipos de tecidos celulares que podem originar lesões nesta 
topografia. O presente estudo tem como objetivo ilustrar e 
discutir os principais achados de imagem em lesões corticais 
do SNC de natureza neoplásica.
métodos: Realização de ensaio pictórico correlacionando 
achados tomográficos e de ressonância magnética com re-
sultados anatomopatológicos de tumores corticais do SNC 
(oligoidendroglioma, DNET, xantoastrorocitoma, ganglio-
glioma). Para tanto, foi feita análise retrospectiva de casos 
com os diagnósticos citados realizados através de tomografia 
computadorizada e/ou ressonância magnética realizados em 
nosso serviço nos últimos 05 anos. Foram verificados os re-
sultados anatomopatológicos para comparação.
discussão: Achados de imagem correlacionados com histó-
ria clínica podem restringir as possibilidades diagnósticas e 
orientar a condução terapêutica do paciente.
Conclusões: Neoplasias corticais do SNC representam um 
subgrupo heterogêneo de lesões intracranianas com caracte-
rísticas próprias e padrões de imagem que podem direcionar 
o diagnóstico diferencial.

Pd.12.068
meduLoePiTeLiomA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: ARAUJO, P.N.B.; BRANDT, C.R.; GALENDE, 
D.C.H.; BITTENCOURT, M.K.; AMORIM, V.B.
instituição: Instituto Nacional de Câncer (INCA)
Autor responsável: Sr. Camila Roberta Brandt
e-mail: camila_brandt@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Apresentar um 
caso de meduloepitelioma do sistema nervoso central (SNC).
história clínica: Feminino, 6 anos, com história de cefaleia, 
náuseas e vômitos.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A tomografia com-
putadorizada evidenciou volumosa formação expansiva com 
áreas císticas de permeio localizada em praticamente todo o 
hemisfério cerebral esquerdo. A ressonância magnética me-
lhor caracterizou a imagem demonstrando volumosa formação 
expansiva heterogênea com grandes lojas císticas de permeio, 
áreas de restrição à difusão de permeio e impregnação irregu-
lar pelo meio de contraste, localizada praticamente em todo 
o hemisfério cerebral esquerdo, apresentando extensão para a 
fossa posterior e determinando abaulamento da calota craniana 
adjacente. A lesão determinava ainda importante dilatação dos 
ventrículos supratentoriais e hemoventrículo. O exame de co-
lunas evidenciou carcinomatose meníngea. A paciente foi sub-
metido a tratamento cirúrgico e a avaliação imuno-histoquí-
mica e histopatológica que demonstraram meduloepitelioma.
Conclusões: O meduloepitelioma é um tumor raro do SNC 
que afeta mais frequentemente crianças de baixa idade e pos-
suem um comportamento altamente agressivo. Junto com ou-
tros, constituem um grupo de tumores de natureza embrionária, 
denominados de tumores neuroectodérmicos primitivos. Em 
contraste com o curso clínico benigno de meduloepitelioma 
intraorbital, que é muitas vezes curado por enucleação simples, 
o meduloepitelioma do SNC é conhecido pelo seu mau prog-
nóstico, especialmente quando não completamente ressecado.

Pd.12.070
AChAdoS de neuroimAgem em CASoS de mi-
CroCefALiA PoSSiVeLmenTe reLACionAdoS 
Ao zikA ViruS: um noVo PAdrÃo de infeC-
ÇÃo CongêniTA?
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Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: DIAS, DA; MAIA, JCN; BARRETO, ARF; CAS-
TRO, JDV; LUNA, LP; CARVALHO, FHC; AGUIAR, LB; 
HOLANDA, IMP
instituição: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER 
CANTÍDIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Autor responsável: Dr. DANIEL AGUIAR DIAS
e-mail: daniel_aguiar@hotmail.com
introdução e objetivos: No Brasil, houve um aumento da 
ocorrência de microcefalia com forte correlação clínico-epi-
demiológica com infecção pelo Zika vírus(ZV), que teorica-
mente provoca alterações disruptivas encefálicas no período 
gestacional. Apesar de não haver confirmação laboratorial, 
observam-se achados de neuroimagem distintos daqueles 
encontrados nas infecções congênitas mais comuns, porém 
bastante recorrente na série de casos desse estudo, sugerindo 
um novo padrão de acometimento infeccioso congênito do 
sistema nervoso central.
métodos: Foram revisados 10 exames dentre Ressonâncias 
Magnéticas (RM) de crânio fetais e pós-natais e de Tomogra-
fias Computadorizadas (TC) neonatais realizados em Forta-
leza desde outubro de 2015. Na maioria dos casos, há relatos 
de diagnóstico clínico-epidemiológico presuntivo de ZV du-
rante a gestação.
discussão: As RM fetais demonstraram: •Desproporção crâ-
nio-facial. •Microcefalia. •Padrão de simplificação giral, com 
aspecto lisencefálico nos casos mais acentuados. •Adelgaça-
mento parenquimatoso com ectasia compensatória dos espaços 
líquóricos. As TC pós-natais mostraram calcificações justacor-
ticais, além das alterações supracitadas. Os globos oculares pre-
servados. O grau de disrupção mostrou-se variável, o que infere 
diferentes fases de acometimento durante a embriogênese.
Conclusões: Os casos avaliados demonstram um padrão de 
imagem recorrente, podendo representar quadro morfológico 
peculiar de novo subtipo de infecção congênita, presumivel-
mente associada ao ZV.

Pd.12.072
miCroCefALiA reLACionAdA Ao zikA VíruS: 
ASPeCToS nA TomogrAfiA ComPuTAdorizAdA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: TEJO, C.R.; ROCHA, Y.R.R; COSTA, P.A.; COS-
TA, J.R.C.; BATISTA, R.M.; MAIA, G.C.B.U.; VASCON-
CELOS, R.M.; BORBA, M.A.; NETO, M.M.
instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Autor responsável: Dra. Cynthia Ramos Tejo
e-mail: cynthiatejo@gmail.com
introdução e objetivos: Microcefalia é definida pela medida 
do perímetro cefálico abaixo de 2 desvios-padrão ou abaixo 
do percentil 3. As principais entidades relacionadas aos ca-
sos de microcefalia são infecções congênitas, classicamente 
associadas ao complexo TORCH; porém, no Brasil, vem ga-
nhando destaque a relação da microcefalia com a infecção 
congênita pelo Zika vírus, um novo agravo à saúde pública, 
de descrição inédita na pesquisa científica mundial. Dada à 
relevância do tema no contexto epidemiológico atual, o pre-
sente estudo tem por objetivo discutir os aspectos tomográfi-
cos da microcefalia relacionada ao ZiKa vírus.
métodos: Ensaio pictórico dos exames de tomografia com-
putadorizada (TC) de todos os pacientes admitidos no serviço 
com microcefalia relacionada presumivelmente ao Zica ví-
rus, conforme a história materna, destacando-se as principais 
características radiológicas.
discussão: A TC representou um bom método na caracteri-
zação da microcefalia, evidenciando-se padrões radiológicos 
típicos como: atrofia parenquimatosa, lesões císticas na subs-

tância branca, ventriculomegalia compensatória, calcifica-
ções parenquimatosas bilaterais, subcorticais e em núcleos da 
base, alteração na sulcação cerebral, cavalgamento de ossos 
cranianos, além de preservação dos globos oculares.
Conclusões: A microcefalia associada ao ZiKa vírus tornou-
se importante problema de saúde pública brasileira. Os exa-
mes de imagem apresentam alterações radiológicas caracte-
rísticas e podem reforçar o diagnóstico deste agravo.

Pd.12.075
umA ViSÃo PráTiCA Sobre oS eSTudoS de 
imAgem nA AVALiAÇÃo doS eSPAÇoS Liquóri-
CoS inTrA e eXTrA-VenTriCuLAr
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: ALVES,R.S.; RAFFUL,P.P.; BAHIA,P.R.V.; AL-
MEIDA, M.V.P.; DO NASCIMENTO, A.B.B.; SANTOS, 
D.R.Q.; SANTOS, F.D.R.Q.
instituição: Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem do 
Estado do Rio de Janeiro.
Autor responsável: Dr. renan salim alves
e-mail: renansalim@hotmail.com
introdução e objetivos: É freqüente o subdiagnóstico das alte-
rações relacionadas aos espaços liquóricos nos exames de ima-
gem, usualmente confundidas com variações da normalidade. O 
conhecimento anatômico de alguns reparos é importante, sendo 
frequentemente subavaliado nos protocolos usuais de RM. O 
entendimento da fisiologia do fluxo liquórico é necessário.
métodos: Estudo retrospectivo de todos os exames de 
RNM de Crânio realizado em nossa instituição, a partir de 
01/01/2012 com casos patológicos relacionados a alteração 
do fluxo liquórico.
discussão: A assimetria ventricular constitucional pode ser 
confundida com obstrução unilateral do forame de Monro. 
A anatomia da membrana de Lilliequist é relevante para o 
entendimento da terceiroventriculostomia endoscópica e na 
terceiroventriculostomia espontânea. O estudo dinâmico do 
fluxo liquórico no aqueduto cerebral auxilia na interpretação 
indireta da complacência cerebral. Outras entidades como a 
síndrome da hidrocefalia em jovens e adultos de meia idade e 
a síndrome da hidrocefalia aguda com inapropriada baixa de 
pressão liquórica também costumam ser subdiagnosticadas. 
O alargamento benigno do espaço subaracnoide da infância 
deve ser reconhecido e acompanhado na primeira infância. 
Hipertensão e hipotensão liquóricos devem ser reconhecidos.
Conclusões: O ensaio pictórico revisa a fisiologia e altera-
ções mais freqüentes dos compartimentos liquóricos, através 
da imagem.

Pd.12.076
heTeroToPiA dA SubSTânCiA CinzenTA:  
enSAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SCORTEGAGNA, FA; LIMA, MR; STRIEDER, 
DL; SIECK, GG; SPERB APVFB; TRAMONTIN GF; PE-
REZ, JA
instituição: Pontifícia universidade católica do Rio Grande 
do Sul - PUCRS. Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Autor responsável: Dr. Felipe Alba Scortegagna
e-mail: felipescortegagna@hotmail.com
introdução e objetivos: Heterotopias são malformações co-
muns do cérebro e usualmente descobertas na avaliação de epi-
lepsias, anormalidades do desenvolvimento neuropsicomotor 
ou como achado incidental. O objetivo do trabalho visa revisar, 
através de casos de duas instituições terciárias de referência, 
a classificação e os achados de imagem destas anormalidades.
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métodos: Revisão de casos de duas instituições terciárias
discussão: As heterotopias são as malformações mais co-
muns do desenvolvimento cortical, sendo considerada uma 
das alterações congênitas em casos de epilepsia precoce e 
familiar. A classificação subdivide-se em subependimária, 
subcortical e em banda, sendo considerada útil para o diag-
nóstico e prognóstico, pois os pacientes têm apresentações 
clinicoradiólogicas e alterações genéticas distintas .Estudos 
demonstram que há grande chance destes pacientes desen-
volverem epilepsia, sendo mais frequente no sexo feminino.
Conclusões: O estudo através de ressonância magnética é 
útil no diagnóstico e na diferenciação entre os vários tipos 
de heterotopia de substância cinzenta; a determinação do tipo 
de heterotopia e sua extensão é importante no planejamento 
terapêutico e prognóstico

Pd.12.077
CorreLAÇÃo AnATomorrAdioLógiCA de ne-
oPLASiAS gLiAiS e neurogLiAiS do SiSTemA 
nerVoSo CenTrAL: umA reViSÃo bASeAdA 
em CASoS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SOUZA, E.S.S.; AMBROS, L.E.; LANDEIRA, 
F.L.F.; MOREIRA, B.L.; GRUNEWALD, T.; BELEZIA, 
A.B.; GARCIA, L.A.L.; CAMPOS, C.M.S.; FREITAS, L.F.; 
MARUSSI, V.H.R.; AMARAL, L.D.A.
instituição: Med Imagem - Hospital Beneficência Portugue-
sa de São Paulo
Autor responsável: Dra. Elisa Silva Soares Souza
e-mail: elissssasouza@yahoo.com.br
introdução e objetivos: As neoplasias do sistema nervo-
so central (SNC) são divididas em tumores primários e se-
cundários, cada um representando cerca da metade de todos 
os tumores cerebrais. As neoplasias primarias são divididas 
em seis categoriais principais, sendo as mais frequentes as do 
tecido neuroepitelial, que serão objeto do estudo. O trabalho 
consiste em uma compilação de casos que demonstram as 
características das neoplasias gliais e neurogliais, correlacio-
nando as características de imagem com o estudo anatomopa-
tológico, visando ampliar o conhecimento dessas patologias.
métodos: Estudo retrospectivo no arquivo digital do serviço, se-
lecionando-se casos com estudo anatomopatológico disponível.
discussão: O trabalho em equipe multidisciplinar é funda-
mental para obtenção de melhores resultados diagnósticos , 
prognósticos e escolha do tratamento adequado em neuro-on-
cologia. Desta forma, a correlação de características de im-
agem ao estudo anatomopatológico tem se tornado ferramenta 
essencial dentro deste contexto. Tal correlação visa não apenas 
maior acurácia no diagnóstico histopatológico como também 
nas características biomoleculares e genéticas destes tumores.
Conclusões: Diante da atual tendência de trabalho em equipe 
multidisciplinar em neuro-oncologia torna-se de extrema im-
portância o conhecimento pelo neuroradiologista da classifi-
cação e características histopatológicas e moleculares básicas 
das neoplasias gliais e neuro-gliais mais frequentes do SNC, cor-
relacionando com as características de imagem destes tumores.

Pd.12.078
APLiCAbiLidAde dA reSSonânCiA nuCeLAr 
mAgnéTiCA (rnm) em APAreLhoS de ALTo 
CAmPo nA AVALiAÇÃo inTegridAde dA ViA eS-
TriTonigrAL.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: AMBROS, L.E; LANDEIRA, F.L.F; SOUZA 
E.S.S; GRUNEWALD, T; MOREIRA, B.L; CAMPOS, 

C.M.S; FREITAS, L.F; MARUSSI, V.H.R; GARCIA, L.A.L; 
BELEZIA A.B; AMARAL L.D.A.
instituição: Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo- 
Medimagem.
Autor responsável: Dra. LUCIANA ESTACIA AMBROS
e-mail: lu1065@hotmail.com
introdução e objetivos: A doença de Parkinson (DP) é uma 
doença neurodegenerativa progressiva que têm como subs-
trato patológico a depleção de neurônios dopaminérgicos 
localizados na substância nigra (SN). Seu diagnóstico ainda 
é essencialmente clínico, porém vem se estudando o papel 
dos métodos de imagem, notadamente da ressonância nuclear 
magnética (RNM) em aparelhos de alto campo para sua ava-
liação.Objetivo: Demonstrar a aplicabilidade da RNM na ava-
liação da integridade da via estriatonigral em pacientes com 
DP e em outras doenças que cursam com sua degeneração, 
demonstrando os achados de imagem recentemente descritos.
métodos: Análise retrospectiva de exames de RNM do nos-
so serviço com a sequência de susceptibilidade magnética 
(SWI) em aparelho de 3T em pacientes para avaliação de 
quadro parkinsoniano.
discussão: Na SN há pelo menos 5 regiões com maior con-
centração de neurônios dopaminérgicos denominadas ni-
grossomos, sendo a maior delas o nigrossomo-1. Este está 
localizado no aspecto posterior da SN. É caracterizado na 
sequência SWI como área oval com alto sinal delimitada la-
teralmente pela pars compacta e medialmente pelo lemnisco 
medial, configurando imagem semelhante a cauda de uma 
andorinha. A perda deste sinal, bilateral ou unilateralmente, 
indica degeneração da via estriatonigral.
Conclusões: A sequência SWI na RM de alto campo possui 
boa acurácia para avaliação da via estriatonigral.

Pd.12.080
AVALiAÇÃo dA imAgem Por TenSor de di-
fuSÃo Por reSSonânCiA mAgnéTiCA em PA-
CienTeS Com LúPuS eriTemAToSo SiSTêmiCo
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: CORRÊA, DG; ZIMMERMANN, N; PEREIRA, 
DB; DORING, TM; NETTO, TM; VENTURA, N; FONSE-
CA, RP; GASPARETTO, EL.
instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Autor responsável: Dr. Diogo Goulart Corrêa
e-mail: diogogoulartcorrea@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar a integridade da substância branca de pacientes com lú-
pus eritematoso sistêmico (LES).
material e métodos: 57 pacientes com LES foram compara-
dos com 36 controles pareados por sexo, idade, escolaridade 
e pontuação no Mini Exame do Estado Mental. A imagem por 
tensor de difusão (DTI) foi obtida ao longo de 30 direções 
não-colineares em um aparelho de 1,5 Tesla e pós-processadas 
pelo método tract-based spatial statistics (TBSS), para a análi-
se da integridade da substância branca e cálculo da anisotropia 
fracionada (FA). Os valores de difusibilidade média, axial e 
radial também foram projetados sobre o esqueleto de FA.
resultados e discussão: Encontramos uma redução signifi-
cativa dos valores de FA em pacientes com LES em compara-
ção com controles na coroa radiada superior direita, fascículo 
longitudinal superior direito, tronco do corpo caloso, fascí-
culo fronto-occipital inferior direito, radiação talâmica direi-
ta e fascículo uncinado direito. Pacientes com LES também 
tinham valores aumentados de AD e RD em diversas áreas. 
Houve grande sobreposição das áreas com aumento de AD e 
RD, e estas áreas foram espacialmente mais extensas do que 
as áreas de redução de FA.
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Conclusões: Aumentos de valores de AD foram concordan-
tes aos de RD e MD, e mais extensas do que mudanças FA em 
pacientes com LES.

Pd.12.081
AChAdoS de imAgem dA reSSonânCiA mAg-
néTiCA nA neuromieLiTe óPTiCA: um AmPLo 
eSPeCTro de APreSenTAÇÕeS e SeuS diAg-
nóSTiCoS diferenCiAiS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: DUTRA, B.G.; SCOPPETTA, T.L.P.D.; NUNES, 
R.H.; MAIA JR, A.C.M.; ROCHA, A.J.;
instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dra. BRUNA GARBUGIO DUTRA
e-mail: bruna.gdutra@gmail.com
introdução e objetivos: Na última década, obtiveram-se 
grandes avanços na compreensão do espectro neuromielite 
óptica (ENMO). Os critérios revisados (2015) destacou a im-
portância da ressonância magnética (RM) no diagnóstico, bem 
como descreveu os novos padrões de imagem dessa desor-
dem. Nesse cenário, tornou-se fundamental o reconhecimento 
das apresentações típicas e atípicas de imagem, bem como dos 
principais diagnósticos diferenciais que a mimetizam.
métodos: Revisamos cuidadosamente os arquivos da nossa 
instituição para selecionar as diferentes formas de apresenta-
ção de imagem do ENMO e para identificar os seus diagnós-
ticos diferenciais mais relevantes.
discussão: A heterogeneidade do ENMO é representada 
pela vasta gama de achados de neuroimagem. Muitas lesões 
já foram descritas, incluindo o comprometimento do corpo 
caloso, lesões seletivas do trato corticospinal, lesões tume-
fativa da substância branca ou lesões crônicas hemisféricas 
com alterações císticas cavitárias. O reconhecimento das suas 
diferentes formas de apresentação é extremamente importan-
te, haja vista que os achados de RM participam dos critérios 
diagnósticos atuais.
Conclusões: Os critérios revisados do ENMO vêm demons-
trando grande acurácia. Entretanto, o papel do radiologista 
no reconhecimento das diversas apresentações de imagem, 
inclusive dos padrões atípicos, ainda permanece crucial, evi-
tando o diagnóstico equivocado e melhorando o manejo clí-
nico e prognóstico dos pacientes.

Pd.12.085
AChAdoS neurorrAdioLógiCoS reLACionA-
doS À enCefALoPATiA hiPóXiCo-iSquêmiCA 
em neonAToS PremATuroS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PINTO JR, MARCIO; TORRES, AE; ABREU JU-
NIOR, L; BORRI, ML; WOLOSKER, AMB; OLIVEIRA, 
RJ; MAIA, DR; CANDIDO, PCM; ARAUJO, RPS; PAN-
COTTE, CG; RIBEIRO, GMr; VAZ, LPS;
instituição: Laboratório Fleury - Hospital São Luiz -
Autor responsável: Dr. marcio pinto junior
e-mail: marciopintojr@hotmail.com
introdução e objetivos: Enumerar as diversas alterações de 
imagem do sistema nervoso central (SNC) da encefalopatia 
hipóxico-isquêmica decorrente da prematuridade.
métodos: Foram avaliados pacientes em berçário de hospi-
tal de grande porte através de ultrassonografia (USG), tomo-
grafia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM) 
cranianas. USG e RM foram realizadas em todos os pacientes 
com alteração clínica. A TC era indicada nos casos em que ha-
via possibilidade de calcificações ou contra-indicação à RM

discussão: Rescém-nascidos (RN) pré-termo apresentam 
risco aumentado de lesões do SNC como a EHI. Dentre as 
alterações detectadas podemos citar: hemorragia da matriz 
germinativa e outras complicações como: envolvimento da 
substância cinzenta profunda, infartos hemorrágicos e não 
hemorrágicos, alterações hemisféricas periventriculares e 
lesões decorrentes de alterações metabólicas. Os exames de 
imagem, principalmente a RM, podem aumentar a possibili-
dade de escolhas de tratamento dos RN`s. Quanto mais efeti-
vo e precoce o tratamento, melhor o prognóstico.
Conclusões: Demonstrar as diversas apresentações da EHI 
com os varios padrões de imagem decorrentes da prematuri-
dade que podem auxiliar na instituição de tratamento precoce 
e melhora substancial no prognóstico.

Pd.12.089
AVALiAÇÃo LongiTudinAL do VoLume dA 
SubSTânCiA CinzenTA SubCorTiCAL, eSPeS-
SurA CorTiCAL e inTegridAde dA SubSTân-
CiA brAnCA em PACienTeS hiV-PoSiTiVo
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: CORRÊA, DG; ZIMMERMANN1, N; TUKA-
MOTO, G; DORING, T; VENTURA, N; LEITE; SCB; 
CABRAL, RF; FONSECA, RP; BAHIA, PRV, GASPA-
RETTO, EL.
instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Autor responsável: Dr. Diogo Goulart Corrêa
e-mail: diogogoulartcorrea@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar longitudinalmente a espessura cortical, volume de subs-
tância cinzenta subcortical e a imagem por tensor de difusão 
(DTI) de pacientes HIV-positivos.
material e métodos: 21 pacientes HIV-positivo em trata-
mento antirretroviral altamente ativo (TAARV), contagem de 
CD4 >200 células/ml e carga viral <50 cópias/ml foram sub-
metidos a dois exames de ressonância magnética (RM), com 
um intervalo médio de 26,6 meses. Nenhum dos pacientes 
tinha demência relacionada com o HIV. T1 3D MPRAGRE e 
DTI ao longo de 30 direções não-colineares foram realizados 
em um aparelho de 1,5 Tesla. FreeSurfer foi utilizado para 
realizar a reconstrução volumétrica cortical e segmentação 
de estruturas de substância cinzenta subcortical. A DTI foi 
pós-processadas pelo método tract-based spatial statistics 
(TBSS), para a análise da integridade da substância branca e 
cálculo da anisotropia fracionada (FA). Os valores de difusi-
vidade média, axial e radial também foram projetados sobre 
o esqueleto de FA.
resultados e discussão: Não houve diferenças longitudinais 
significativas na espessura cortical, no volume de substân-
cia cinzenta subcortical e nos parâmetros de difusividade da 
substância branca.
Conclusões: Não houve diferença longitudinal na espessura 
cortical, volume da substância cinzenta subcortical e na inte-
gridade da substância branca em um grupo de pacientes HIV
-positivos em TAARV estável, com carga viral indetectável e 
altas contagens de CD4.

Pd.12.090
ComPreendendo o AmPLo eSPeCTro CLí-
niCo-rAdioLógiCo dA hemiATrofiA Cere-
brAL: umA reViSÃo iLuSTrAdA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SCOPPETTA, T.L.P.D.; DUTRA, B.G.; NUNES, 
R.H.; MAIA JR, A.C.M.; ROCHA, A.J.
instituição: Serviço de Diagnóstico por Imagem da Irman-
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dade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, 
São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Thiago Luiz Pereira Donoso Scoppetta
e-mail: thiagoscoppetta@hotmail.com
introdução e objetivos: A hemiatrofia cerebral (HC) pode 
ser encontrada em um amplo espectro de condições clínicas. 
Geralmente, é o estágio final de diversas patologias que re-
sultam em atrofia cerebral unilateral, frequentemente repre-
sentando um desafio diagnóstico para o radiologista.
métodos: Nosso objetivo é desenvolver um algoritmo ilustrati-
vo para o diagnóstico das diversas entidades comuns e incomuns 
que se manifestam com HC, incluindo aquelas descritas recen-
temente, com base em uma vasta revisão da literatura e análise 
retrospectiva de imagens de nossos arquivos institucionais.
discussão: A HC é observada em diferentes cenários clíni-
cos, incluindo infecções (herpes simplex vírus, panencefalite 
esclerosante subaguda), processos inflamatórios (encefalite 
de Rasmussen, vasculite unilateral), síndromes epilépticas 
(síndrome hemiconvulsão-hemiplegia epilepsia), neoplasias 
(germinoma de núcleos da base), facomatoses (síndrome 
de Sturge-Weber, Hipomelanose de Ito, síndrome do nevo 
epidérmico), doenças metabólicas (MELAS), doenças vas-
culares (isquemia, hemorragia) e trauma. O amplo espectro 
de apresentação de imagem por ressonância magnética, in-
terpretado em conjunto com os dados clínicos e resultados 
laboratoriais, resumidos em um algoritmo diagnóstico, é po-
tencialmente útil no reconhecimento de todas estas diferentes 
doenças, podendo melhorar potencialmente a evolução dos 
pacientes.
Conclusões: Os radiologistas devem estar familiarizados 
com as diferentes condições que se manifestam com HC, re-
conhecendo o diagnóstico diferencial, incluindo as entidades 
raras e recentemente descritas.

Pd.12.094
AVALiAÇÃo dAS PAredeS dAS ArTériAS inTrA-
CrAniAnAS em ALTo CAmPo mAgnéTiCo (VeS-
SeL wALL imAging): LiÇÕeS APrendidAS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: DANIEL LUZ, MARIANA DALAQUA, ROGE-
RIO IQUIZLI, ALCINO ALVES JUNIOR, FRANCISCO 
CAVALCANTE JUNIOR, MARCELO BUARQUE GUS-
MAO FUNARI.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dr. DANIEL CALICH LUZ
e-mail: DANIEL.CALICH@GMAIL.COM
introdução e objetivos: O diagnóstico diferencial das doen-
ças das artérias intracranianas é desafiador. Dissecção arterial, 
síndrome da vasoconstrição cerebral reversível, vasculites e 
aterosclerose podem ser de difícil diferenciação radiológica. 
Sua adequada caracterização com protocolos de ressonância 
magnética (RM) de alto campo específicos para estudo de 
paredes arteriais (“vessel wall imaging”) é uma ferramenta 
valiosa na prática clínica.
métodos: Este ensaio pictórico tem como objetivo discutir e 
descrever os principais aspectos técnicos envolvidos nos pro-
tocolos de avaliação das paredes dos vasos, bem como ilus-
trar com casos do nosso banco de dados os principais achados 
demonstrados pela técnica no contexto do diagnóstico dife-
rencial das doenças das artérias intracranianas.
discussão: Nosso protocolo de RM para avaliação das pare-
des das artérias intracranianas é realizado em equipamento 
de 3 Teslas com sequências isovolumétricas T1, adquiridas 
no plano sagital, com espessura de 0,4 mm, matriz 352x352, 
NEX de 1, FOV de 25cm e fases fases pré e pós-contraste.
Conclusões: O uso desta técnica mostra-se cada vez mais ro-

busto na caracterização de padrões de espessamento e realce 
das paredes das artérias intracranianas, sendo determinante 
na definição clínica precisa e no tratamento dos pacientes, 
como serão exemplificados em nossos casos.

Pd.12.096
AVALiAÇÃo dA ConeCTiVidAde Por reSTing
-STATe: um biomArCAdor PoTenCiAL PArA AL-
TerAÇÕeS CogniTiVAS em PACienTeS Com hiV
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: VENTURA, N; DOUW, L; CORREA, D; NETTO, 
T; CABRAL, R; GASPARETTO EL
instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JA-
NEIRO E CLINICAS CDPI DASA
Autor responsável: Dra. Nina Ventura
e-mail: niventuraa@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ape-
sar da terapia anti-retroviral, aproximadamente metade dos 
indivíduos desenvolverão desordens neurocognitivas asso-
ciadas ao HIV (HAND). A eficiência das redes neurais é de 
grande importância no funcionamento cognitivo, pois podem 
se reorganizar para manter uma cognição normal. Este estu-
do objetiva comparar a eficiência do córtex cíngulo posterior 
(PCC) entre pacientes com e sem HAND e controles. Espe-
ramos que pacientes sem HAND apresentem maior eficiência 
no PCC que pacientes com HAND.
material e métodos: 10 pacientes com HAND, 9 pacientes 
sem HAND e 17 controles pareados por sexo, idade, escola-
ridade e Mini Mental foram estudados. Exames Resting-State 
foram adquiridos em um aparelho de 3-Tesla. Eficiência, uma 
medida de funcionamento de redes neurais foi analisada na 
região do PCC, levando em consideração seu papel na rede. 
As diferenças entre pacientes com HAND, sem HAND e 
controles foram testadas, assim como foram feitas correla-
ções entre a eficiência e a performance em testes cognitivos.
resultados e discussão: Pacientes sem HAND demonstra-
ram significativo aumento da eficiência no PCC quando com-
parados com controles (p=0.015) e o aumento da eficiência 
no PCC foi correlacionada com melhor performance nos tes-
tes cognitivos.
Conclusões: Estes resultados favorecem a hipótese de reor-
ganização funcional, aumentando a eficiência do PCC como 
forma de compensação para manter a função cognitiva.

Pd.12.097
neurofibromA miXoide CerebrAL: reLATo 
de Primeiro CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: CRUZ, G; STAVALE, J.; TIBANA, L.; SILVA, M; 
COSTA, M.
instituição: UNIFESP - Escola Paulista de Medicina
Autor responsável: Dr. Gustavo Acurcio Souza Cruz
e-mail: gusouzacruz@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: O neurofibroma mi-
xoide é um tumor de células perineurais, e as suas localizações 
mais comuns são face, ombro, braço, pé e região periungueal. 
Não encontramos nenhum relato na literatura deste tumor no 
cérebro. O propósito principal é descrever este tumor inédito.
história clínica: Paciente do sexo feminino, 24 anos, com 
cefaleia e crises convulsivas há dois meses.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A RM de crânio de-
monstrou uma formação expansiva intra-axial no lobo frontal 
esquerdo, com hipersinal em T2, hipossinal em T1, facilita-
ção às moléculas de água pelo estudo de difusão, realce he-
terogêneo pelo meio de contraste e perfusão fria. O achado 
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imuno-histológico foi positivo para proteína S 100, CD 34 e 
EMA, compatível com neurofibroma mixoide.
Conclusões: Para o conhecimento dos autores, este é a pri-
meiro caso de neurofibroma mixoide cerebral, podendo ser 
incluído nos diagnósticos diferenciais menos comuns de 
massas com matriz fibroide.

Pd.12.099
APreSenTAÇÕeS inComunS doS meningio-
mAS: AS VáriAS fACeS de umA LeSÃo Comum
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: FERNANDES, R; VERAS, F; ROMAO, DS; OLI-
VEIRA DJ; GODOY, L.F; SARPI, MO; LEITE, CC.
instituição: Hospital Sírio Libanês
Autor responsável: Dra. Renata Fernandes Batista Pereira
e-mail: renatafernandesbp@gmail.com
introdução e objetivos: Meningiomas são os tumores pri-
mários mais frequentes do sistema nervoso central (SNC). 
Existem inúmeras características que permitem o diagnóstico 
acurado deste tipo de lesão, entretanto, formas de apresenta-
ção incomum representam um desafio diagnóstico, pois pos-
suem localização, agressividade e padrão de disseminação não 
habituais, que podem ser confundidas com outras lesões do 
SNC. O objetivo desse trabalho é descrever as características 
incomuns de apresentação dos meningiomas, ampliando o co-
nhecimento sobre o espectro de apresentações desta patologia.
métodos: Será realizado um ensaio pictórico com exames 
de tomografia computadorizada e ressonância magnética de 
casos de meningiomas com apresentação incomum e diag-
nóstico confirmado por estudo anatomopatológico.
discussão: Classicamente os meningiomas são massas ex-
tra-axiais circunscritas na convexidade cerebral ou base do 
crânio. Entretanto, meningiomas epidurais, intraventricu-
lares, na região da pineal, com comportamento osteolítico, 
disseminação leptomeníngea, apresentação cística e edema 
desproporcional apresentam características incomuns, que 
simulam outras lesões e tumores mais agressivos.
Conclusões: Torna-se fundamental o conhecimento dos ra-
diologistas quanto aos diferentes padrões de apresentação 
dos meningiomas, pois além de trata-se do tumor mais fre-
quente do SNC, o diagnóstico precoce pode direcionar a con-
duta terapêutica adequada.

Pd.12.103
AChAdoS eSTruTurAiS de rm e de erm PArA 
o diAgnóSTiCo de gALACToSemiA: noVAS 
deSCoberTAS Com A deSCriÇÃo de umA Sé-
rie de CASoS
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: SCOPPETTA, T.L.P.D.; DUTRA, B.G.; NUNES, 
R.H.; AMARAL, L.F.A.; MAIA JR, A.C.M.; ROCHA, A.J.
instituição: Serviço de Diagnóstico por Imagem da Irman-
dade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, 
São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Thiago Luiz Pereira Donoso Scoppetta
e-mail: thiagoscoppetta@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Galactosemia é 
uma doença hereditária rara do metabolismo dos carboidratos 
e apresenta um amplo espectro de imagem por ressonância 
magnética(RM). Nosso objetivo é demonstrar os achados pe-
culiares da RM em uma série de pacientes com galactosemia, 
enfatizando o uso e o correto posicionamento da espectros-
copia(ERM).
história clínica: Relatamos cinco crianças com diagnóstico 
de galactosemia que foram submetidas à RM. Achados ines-

pecíficos de imagem foram observados em três pacientes, 
incluindo focos hiperintensos em T2/FLAIR na substância 
branca subcortical e atrofia cerebral. Entretanto, a RM de-
monstrou uma apresentação de imagem peculiar em dois 
lactentes, caracterizada por hipersinal em T2/FLAIR na 
substância branca frontal, com uma camada intermediária 
relativamente poupada assumindo uma aparência em cha-
péu. A ERM identificou dois picos anormais em 3,67 e 3,74 
ppm (galactitol).
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Galactosemia é uma 
doença metabólica rara cujos achados de RM podem auxiliar 
no diagnóstico em um cenário particular. O posicionamento 
do voxel da ERM é fundamental para o diagnóstico e acom-
panhamento dos pacientes, permitindo documentar o pico de 
galactitol e o seu desaparecimento após o tratamento.
Conclusões: Nossa série de casos destaca os achados comuns 
e incomuns de RM, incluindo um novo achado (“frontal cap 
sign”), bem como ressalta o posicionamento correto da ERM 
para o diagnóstico de galactosemia.

Pd.12.104
inToXiCAÇÃo Por meTAnoL AChAdoS de imA-
gem em TomogrAfiA e reSSonAnCiA 3TeSLA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: DE AZEVEDO, L.M.;JORGE JUNIOR,L.A.,PA-
LHANO,C.T.P;YAMASHITA,S.;BARBOSA,M.F.
instituição: HOSPITAL DE CLINICAS DA FACULDADE 
DE MEDICINA DE BOTUCATU ( HCFMB/UNESP)
Autor responsável: Dra. LETICIA MENEZES DE AZEVEDO
e-mail: LEMENEZESAZEVEDO@HOTMAIL.COM
descrição sucinta do propósito do relato: Metanol é um 
constituinte de bebidas alcóolicas,seus metabólitos: aldeído 
fórmico e ácido fórmico apresentam alta toxicidade e devido 
à grande solubilidade em água e afinidade por lipídeos há rá-
pida absorção pelo trato digestório com depósito em tecidos 
com altos teores de água e lipídeos.
história clínica: Masculino,42 anos, em tratamento para 
etilismo apresentava-se com cefaléia occipital latejante, tur-
vação visual bilateral e confusão mental que evolui com pa-
rada cardiorrespiratória. Exames laboratoriais evidenciaram 
importante acidose metabólica.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A tomografia de crâ-
nio mostra perda de volume putaminal e um realce discreto 
subcortical e putaminal que acredita serem resultado da que-
bra de barreira.Na ressonância magnética observa-se edema/
necrose da substância branca subcortical bilateral, além de 
mostrar o realce linear e intenso subcortical e as lesoes puta-
minais nas sequencias ponderadas em T1.
Conclusões: O reconhecimento das características de ima-
gem é crucial ao médico radiologista, uma vez que os acha-
dos de imagem são altamente sugestivos do diagnóstico.

Pd.12.105
AnáLiSe do eSTudo de PerfuSÃo Por Tomo-
grAfiA ComPuTAdorizAdA (PTC) do enCéfA-
Lo nA PrediÇÃo dA TrAnSformAÇÃo hemor-
rágiCA no ACidenTe VASCuLAr enCefáLiCo 
iSquêmiCo (AVei) Agudo
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: FRAGOSO, D.C; GONÇALVES FILHO, A.L.M.; 
ALVES, H.C.B.R.; NUNES, R. H.; MAIA JR, A.C.M.; PA-
CHECO, F.T.; ROCHA, A.J.
instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Diego Fragoso
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e-mail: dcfragoso@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
Perfusão por Tomografia Computadorizada (PTC) do encé-
falo pode predizer o surgimento de área de transformação 
hemorrágica durante a avaliação do acidente vascular encefá-
lico isquêmico (AVEi) agudo?
material e métodos: A transformação hemorrágica é uma 
das principais complicações relacionadas ao AVEi. O obje-
tivo deste trabalho foi avaliar os parâmetros da PTC com o 
intuito de predizer a ocorrência deste evento.
resultados e discussão: A área de transformação hemorrági-
ca no tecido isquêmico tem valores diferentes da área do core 
tecidual. As áreas de transformação hemorrágica apresentam 
valores diferentes de Tmax, rCBF and aCBV (p<0,05) quan-
do comparado com as áreas de penumbra e core. Os parâme-
tros de PTC demonstram uma zona intermediária de valores 
entre o core e a penumbra, refletindo uma área de preservação 
da perfusão tecidual, apesar do dano tecidual severo.
Conclusões: A PTC evidenciou que a área de transforma-
ção hemorrágica apresenta valores diferentes do observado 
no core isquêmico. Os parâmetros de PTC podem ser usados 
para predizer a área de transformação hemorrágica.

13 - PediATriA

Pd.13.001
obSTruÇÃo inTeSTinAL bAiXA no reCém nAS-
Cido: ASPeCToS rAdioLógiCoS.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: FUKUDA, A.; ALVARES, B.R.
instituição: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
Campinas, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dra. Aya Fukuda
e-mail: ayafkd@gmail.com
introdução e objetivos: A obstrução intestinal baixa no perí-
odo neonatal é causada por uma série de doenças que acome-
tem o íleo terminal e o intestino grosso ocasionando disten-
são intestinal, vômitos e retardo na eliminação do mecônio e 
conteúdo fecal. O diagnóstico pode ser realizado através do 
exame radiológico simples de abdome e do enema opaco. Os 
objetivos deste estudo foram descrever os achados radiológi-
cos mais relevantes destas doenças, correlacionando com os 
dados clínicos e cirúrgicos dos recém-nascidos (RN).
métodos: Foi realizada uma revisão de exames radiológicos 
e dos prontuários de RN internados em uma unidade de te-
rapia Intensiva neonatal de um hospital universitário, que ti-
veram diagnóstico radiológico de obstrução intestinal baixa.
discussão: As radiografias simples de abdome realizadas 
com raios verticais demonstraram distensão de alças intesti-
nais e quando efetuadas com raios horizontais evidenciaram  
alças distendidas com  níveis hidroaéreos em diferentes altu-
ras. Os diagnósticos diferenciais realizados através do enema 
opaco foram atresia de íleo, íleo meconial, rolha meconial, 
síndrome do cólon esquerdo pequeno, estenose intestinal 
após enterocolite necrosante e megacólon congênito.
Conclusões: O conhecimento dos sinais radiológicos caracterís-
ticos dos processos intestinais obstrutivos baixos nos RN, asso-
ciados aos dados clínicos, possibilitaram o diagnóstico adequado 
e a rápida aplicação de condutas clínico-cirúrgicas pertinentes.

Pd.13.003
Sindrome de kLiPPeL-TrenAunAY: reLATo 
de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso

Autores: SILVA, M.C.S.; LATUF, M.C.M.; LEITE, A.C.F.; 
FERREIRA, M.M.; ALMEIDA, F.V.P.; REZENDE, T.C.; 
RODRIGUES, W.M.; MELONI, M.; VASCONCELLOS, 
G.C.; CARMINATTI, R.S.
instituição: Faculdade de Medicina de Jundiai / ICON
Autor responsável: Dra. Maria Carolina Simões Silva
e-mail: carolmcss85@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Síndrome de Kli-
ppel-Trenaunay é relativamente rara na prática clínica diária. 
Diagnóstico e tranamento precoce são importantes para redu-
zir sequelas funcionais e melhorar qualidade de vida.
história clínica: Recém-nascido de termo com assime-
tria corporal, com aumento volumétrico no hemiabdome 
e no membro inferior esquerdos. Manchas em vinho do 
porto nesta região, região sacral e ao longo do todo o 
membro esquerdo.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A síndrome de Kli-
ppel-Trenaunay é uma malformação congênita capilar-lin-
fático-venosa, idiopática,  esporádica. Tríade: malformação 
vascular (malformações capilares ou manchas vinho do por-
to); veias varicosas;  hipertrofia dos tecidos moles e/ou óssea. 
A ultrassonografia dos membros inferiores demonstrou dila-
tações capilar-linfática-venosa como cavitações anecoicas, 
septadas, ao longo da coxa esquerda, sem fluxo ao Doppler. 
Ressonância magnética  demonstrou múltiplas formações 
císticas no abdome esquerdo, com comprometimento da tela 
subcutânea, e compartimentos musculares, estendendo-se ao 
membro inferior esquerdo. Estas malformações vasculares 
levam a hipertrofia de partes moles com aumento volumé-
trico do membro acometido. Malformações do sistema ve-
noso profundo levam a insuficiência valvar, trombose venosa 
profunda, podendo levar a embolia pulmonar. Diagnóstico 
diferencial principal: síndrome de Parkes-Weber com fístu-
las arteriovenosas de alto fluxo, podendo levar a insuficiência 
cardíaca congestiva de alto fluxo.
Conclusões: Conhecimento prévio desta síndrome é impor-
tante para diagnóstico precoce, possibilitando intervenção 
precoce, limitando sequelas.

Pd.13.006
miCroCefALiA e CALCifiCAÇÕeS inTrACrA-
niAnAS em neonAToS: TorSCh-zikA?
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PECANHA, A. S.; PORTO, M. T. C.; FAZECAS, 
T. M.; GIORDANO, K. M.; PENNA, C. R.
instituição: Hospital Municipal Jesus
Autor responsável: Dra. ARINE SANTOS PECANHA
e-mail: arinep@yahoo.com.br
introdução e objetivos: Em 2015 houve no Brasil aumento 
dos casos de microcefalia ocorrendo simultaneamente com 
epidemia de doenças por arbovírus (Dengue, Chicungunha e 
Zika), grupo com tropismo pelo sistema nervoso central(S-
NC). Nas áreas com predomínio da infecção suspeita por 
Zika, associou-se relato de exantema difuso das gestantes 
com a microcefalia de seus conceptos, levantando a possibi-
lidade de associação causal entre microcefalia e infecção por 
Zika. O objetivo deste estudo é demonstrar achados radioló-
gicos de fetos e recém-nascidos (RN) com microcefalia por 
provável infecção congênita e seus diagnósticos diferenciais.
métodos: Demonstrar por ultrassonografia, tomografia com-
putadorizada e ressonância magnética os achados em pacien-
tes com suspeita de Zika e microcefalia, comparando com 
os encontrados nas infecções congênitas do grupo TORSCH 
(toxoplasmose, rubéola, sífilis, citomegalovírus, herpes).
discussão: Infecções TORSCH respondem pelas principais 
causas de microcefalia e calcificações cerebrais no RN. A 
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possibilidade de outros agentes causais como o vírus Zika 
deve ser considerada a luz dos relatos referidos no estudo, 
embora o acometimento do SNC no caso brasileiro não cor-
responda ao da literatura mundial.
Conclusões: Conhecer as manifestações radiológicas mais 
comuns de cada uma das infecções e  buscar ativamente os 
casos suspeitos de Zika permitirão determinar padrões mais 
específicos para esclarecimento diagnostico.

Pd.13.007
deSCriÇÃo de um rAro CASo de PArACoCCi-
dioidomiCoSe óSSeA em CriAnÇA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: FERREIRA, M. V. M. M.; PEREIRA, B. S. R.; 
SOUZA, C. G.; GARCIA, G. F.
instituição: Hospital do câncer de Muriaé - Fundação Cris-
tiano Varella
Autor responsável: Dr. Marcos Vinícius Mazzoni Martins 
Ferreira
e-mail: mvmazzoni@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do relato: Descrição de um 
raro caso de paracoccidioidomicose óssea em criança.
história clínica: Criança do sexo masculino de 04 anos de ida-
de com perda ponderal, linfonodomegalias cervicais e dores na 
perna esquerda há algumas semanas, observando-se à radiogra-
fia grande lesão lítica tibial, de aspecto insuflativo, o que moti-
vou o médico assistente a referenciá-la a hospital oncológico.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Investigação diag-
nóstica com tomografia evidenciou a presença de múltiplas 
linfonodomegalias coalescentes e necróticas cervicais, me-
diastinais e abdominais, além de duas pequenas lesões líticas 
em ossos da face, suspeitando-se de linfoma ou doença fún-
gica sistêmica. A criança foi submetida à biópsia de linfono-
do supraclavicular que revelou tratar-se de Paracoccidioido-
micose. Após tratamento específico houve expressivo alívio 
dos sintomas e regressão das múltiplas linfonodomegalias. 
Exames de controle demonstraram maior esclerose da lesão 
tibial e redução do seu aspecto insuflativo, corroborando o 
diagnóstico de paracoccidioidomicose óssea.
Conclusões: A paracoccidioidomicose é uma doença fúngica 
sistêmica comum no Brasil, ocorrendo em todas as faixas etá-
rias, especialmente em homens adultos, sendo muito pequena 
a sua incidência na população pediátrica, representando ape-
nas de 5 a 10% dos casos. Ela acomete múltiplos sistemas 
orgânicos, porém o envolvimento ósseo e articular é pouco 
frequente, atingindo somente 4% de todos os pacientes.

Pd.13.008
Síndrome de CorneLiA de LAnge ComPLiCA-
dA Por VoLVo CeCAL: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: TRAMONTIN, G.F; SPERB, A.P.V.F.B.; LIMA, 
M.R.; STRIEDER, D.L.; SIECK, G.G.; SCORTEGAGNA, 
F.A.; SILVA, T. K. B.; PEREIRA, M.C
instituição: Hospital São Lucas da PUCRS, Porto Alegre, 
Rio Grande do Sul, Brasil .
Autor responsável: Dr. Giacomo Farias Tramontin
e-mail: giacomotra@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Neste relato des-
creveremos os achados característicos da síndrome  de Cornelia 
de Lange e sua relação com volvo cecal, uma rara complicação.
história clínica: Feminino, 11 anos, com diagnóstico ge-
nético de síndrome de Cornelia de Lange, trazida para aten-
dimento médico por quadro de abdome agudo obstrutivo. 
Nas radiografias de abdome agudo observou-se distensão 

de alças de delgado e níveis hidroaéreos. No prosseguimen-
to da investigação a tomografia de abdome revelou marca-
da distensão do ceco e sinais de ingurgitação e rotação de 
estruturas vasculares, sugestivos de volvo cecal. A laparo-
tomia confirmou este diagnóstico, que foi atribuído a má 
rotação intestinal.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A maioria dos casos 
de síndrome de Cornelia de Lange é esporádico, e a incidên-
cia varia entre 1:10.000 e 1:30.000 nascimentos. Dentre as 
anomalias estruturais do intestino a má rotação é uma das 
mais frequentes. A não fixação do ceco e cólon ascendente, 
combinada com um pedículo vascular de base estreita, pre-
dispõe esses pacientes ao desenvolvimento de volvo cecal.
Conclusões: Pacientes com síndrome de Cornelia de Lange 
estão sob risco aumentado de complicações decorrentes de 
anomalias estruturais gastrointestinais incluindo, em raros 
casos, volvo cecal. Portanto, está recomendada a avaliação 
estrutural do trato gastrointestinal nesses pacientes, a fim de 
determinar o risco para estas complicações.

Pd.13.009
mAuS-TrAToS infAnTiS: reLATo de CASo SuS-
PeiTo e reViSÃo de LiTerATurA.
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: FURLANETTO, D.M., COUTO, P.M., GUIMA-
RAES, A.B., SIGNOR, S., AMBROS, M.E.
instituição: Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), Passo 
Fundo - RS, Brasil.
Autor responsável: Dr. Daniel Moreira Furlanetto
e-mail: dmfurlanetto@gmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: A imposição intencional de dor e sofrimento, tanto fí-
sico como emocional, sobre as crianças é uma realidade tris-
temente comum. Apresentamos um caso de um menino de 1 
mês de idade com suspeita de ferimentos infligidos e revisão 
da literatura atual e passada sobre os achados radiológicos 
sobre abuso infantil.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Uma 
revisão da literatura atual e recente focado na realização da ra-
diografia de abuso infantil foi realizada através de pesquisa na 
base de dados pubmed.gov. Palavras-chave utilizadas foram: ra-
diologia, fratura, abuso de crianças e / ou trauma não acidental.
discussão: Há muitos tipos de padrões de abuso infantil. 
Eles podem afetar quase todas as estruturas no corpo de uma 
criança e alguns podem ser avaliados radiologicamente. Os 
sistemas mais comumente afetados são o músculo-esqueléti-
co e do sistema nervoso central.
Conclusões: O abuso de crianças é um tema de crescen-
te interesse e história recente na medicina. Nossa intenção 
com este relato de caso e revisão da literatura é aumentar 
a conscientização profissionais de imagem para os achados 
mais característicos de abuso infantil e, ao fazê-lo, destacar o 
papel-chave dos radiologistas em detectá-lo.

Pd.13.010
SífiLiS CongêniTA Com enVoLVimenTo óS-
Seo – reLAToS de CASoS
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: LINS, C. F.; PATO, R. B.; MENDES, L. E.; ITAIÁ, 
N. S. R.; QUEIROZ, I. O.; LOPES, A. K. B. F.; FIGUERE-
DO, S. M. DE O.
instituição: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 
(EBMSP). Clínica Delfin Imagem. Instituto de Perinatologia 
da Bahia (IPERBA). Hospital das Clínicas- Universidade Fe-
deral de Pernambuco (HC-UFPE)
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Autor responsável: Dra. Carolina Freitas Lins
e-mail: kerolins@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do relato: Sífilis Congêni-
ta (SC) decorre da transmissão do Treponema pallidum via 
transplacentária da gestante para o bebê. O envolvimento 
ósseo ocorre em cerca de 70 – 100% dos casos de sífilis con-
gênita. Embora conhecida a profilaxia contra a doença, os 
casos ainda são frequentes, fazendo-se necessária divulga-
ção dos principais exames de imagem para sua identificação 
precoce. Este trabalho visa descrever dois casos de SC com 
acometimento ósseo, enfatizando os achados radiográficos 
dessa manifestação.
história clínica: Recém-nascidos prematuros apresentando 
VDRL positivo (gestantes e neonatos), com hepatomegalia e 
sinais de hemorragia associado a plaquetopenia. Um neonato 
apresentou descamação facial significante e, ambos altera-
ções na radiografia de ossos longos, sendo diagnosticada SC 
com envolvimento ósseo.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: SC é uma doença 
com complicações gestacionais e no pós-parto. As manifes-
tações ósseas variam entre deformidades, fraturas patológi-
cas, osteítes e periostite. Alterações radiográficas em bebês 
sintomáticos pode ocorrer em até 95% dos casos, com dados 
controversos nos neonatos assintomáticos. Para o diagnós-
tico são essenciais radiografias que apresentem alterações/
lesões em ossos longos, estas não patognomônicas/especí-
ficas para SC.
Conclusões: Dessa maneira, faz-se importante conhecer os 
aspectos radiográficos e clínicos da apresentação da SC e dos 
principais diagnósticos diferenciais, de modo a prevenir com-
plicações futuras ou até mesmo o óbito desses neonatos.

Pd.13.011
Síndrome de bAndAS de ConSTriÇÃo Congê-
niTA: AVALiAÇÃo rAdiográfiCA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: SIMÃO,  A.K.A.; CHAVES, D.T.C.; SOBRINHO, 
E.J.V.; RASSI. M.B.; ALVES, L.S.R.
instituição: Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Hen-
rique Santillo
Autor responsável: Dr. EDVAN JUNQUEIRA VILELA 
SOBRINHO
e-mail: eddjunqueira@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: O objetivo deste 
trabalho é descrever os achados radiográficos de um pacien-
te da instituição diagnosticado com síndrome de bandas de 
constrição congênita (SBCC), uma condição rara na qual são 
observados anéis circulares que causam a constrição de um 
membro ou segmento durante a vida intrauterina.
história clínica: Recém nascido com 20 dias de vida, do 
gênero feminino, chegou ao nosso serviço apresentando am-
putação congênita do quarto raio da mão direita e do terceiro 
raio da mão esquerda, bandas de constrição em dedos e perna 
direita, além de pé direito equinovaro. Foi feito o diagnósti-
co de SBCC e solicitadas radiografias para melhor avaliar os 
defeitos congênitos.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Na radiografia da 
mão esquerda foram vistos: ausência das falanges média e 
distal do terceiro raio, falange proximal do quarto raio de ta-
manho reduzido e constrições de partes moles. Na radiografia 
da mão direita foram observados: ausência das falanges mé-
dia e distal do quarto raio e constrição de partes moles.
Conclusões: A avaliação radiográfica de pacientes com 
SBCC é importante para melhor avaliação das deformidades 
identificação de possíveis anomalias associadas. Além disso, 
o acompanhamento  deve ser feito até atingir-se a plena ma-

turidade esquelética permitindo o diagnóstico de possíveis 
deformidades secundárias.

Pd.13.012
ASPeCToS de imAgem dA heTeroToPiA de 
SubSTânCiA CinzenTA: um enSAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: MORIMOTO, T. P.; JAYME, E. M.; CAMPOS, Z. 
M. S.; DE CASTRO, C. C.
instituição: Faculdade de Medicina do ABC
Autor responsável: Dr. Eduardo Matarolo Jayme
e-mail: jayme.eduardo@gmail.com
introdução e objetivos: A heterotopia de substância cinzen-
ta (HSC) é uma malformação congênita do desenvolvimento 
cortical caracterizada por ilhas de corpos celulares de neurô-
nios no meio da substância branca. Isto ocorre devido a falha 
na migração de neurônios da matriz germinativa periventri-
cular para o córtex cerebral em formação. Este distúrbio é im-
portante causa de epilepsia. O objetivo deste ensaio pictórico 
é ilustrar e revisar os aspectos de imagem da HSC, de forma a 
complementar o estudo desta malformação cortical.
métodos: O ensaio pictórico se fundamenta em casos de HSC 
em pacientes que se submeteram a estudos de tomografia 
computadorizada e ressonância magnética no Hospital XXX, 
complementados por uma revisão da literatura publicada.
discussão: A HSC apresenta, como manifestação clínica 
mais comum, crises convulsivas de difícil controle, o que 
confere grande morbidade aos pacientes. Crianças e adultos 
jovens são as faixas etárias mais acometidas. A confirmação 
diagnóstica é realizada por meio de exames de imagem, por-
tanto o papel do radiologista fundamental.
Conclusões: O reconhecimento dos aspectos e padrões de 
imagem da HSC é de suma importância para o diagnóstico 
preciso e precoce, possibilitando o tratamento adequado e a 
melhora da qualidade de vida dos pacientes.

Pd.13.013
uLTrASSonogrAfiA dA meduLA eSPinhAL em 
neonAToS: o que deVemoS ProCurAr?
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: SARAIVA, T. V.; GUAL, F.; SAMESHIMA, Y.T.; 
YAMANARI, M. G. I.; FRANCISCO NETO, M. J.; FUNA-
RI, M. B. G.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dr. THIAGO DE VASCONCELOS SA-
RAIVA
e-mail: thiagosaraiva@gmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: A ultrassonografia da medula espinhal (ME) em neo-
natos permite a avaliação da ME de forma eficaz, sem o uso 
de radiação ionizante ou de sedação, que podem ser necessá-
rios em outros métodos de imagem. Esta revisão de literatura 
busca descrever as indicações, contra-indicações, vantagens, 
desvantagens, anatomia da medula espinhal do neonato, 
achados usuais e o que deve ser descrito no relatório.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): O estudo 
ultrassonográfico da ME em neonatos é indicado quando há si-
nais de doenças da coluna vertebral ou da ME. Devemos realizar 
o estudo com transdutores lineares de alta frequência, avaliando 
da junção craniocervical ao sacro, sendo importante reconhecer 
achados normais e suas variações, bem como avaliar adequada-
mente as condições patológicas, como mielocele, mielomenin-
gocele, síndrome de regressão caudal, siringomielia e outras.
discussão: A avaliação da ME do neonato é realizada de for-
ma eficaz através da ultrassonografia, sendo um método não 
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invasivo, que não utiliza radiação ionizante e que não neces-
sita de sedação, com menor custo, maior disponibilidade e 
poder ser realizado à beira do leito. A principal desvantagem 
é ser um estudo operador-dependente.
Conclusões: A ultrassonografia para avaliação da ME nos 
neonatos é eficaz para avaliação anatômica e de condições 
patológicas, devendo ser considerada como método de esco-
lha para investigação inicial.

Pd.13.015
ConTroLe eVoLuTiVo uLTrASSonográfiCo 
PóS nATAL de CirurgiA feTAL, inTrAuTeri-
nA, LAPAroSCóPiCA, PArA CorreÇÃo de mie-
LomeningoCeLe. o que deVemoS reLATAr?
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: GUAL, F.; SAMESHIMA, Y. T.; YAMANARI, M. 
G. I.; SARAIVA, T. V.; NETO, M. J. F.; FUNARI, M.B.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Dra. Fabiana Gual
e-mail: fabianagual@gmail.com
introdução e objetivos: A cirurgia fetal tem como objetivo 
tratar ou interromper a progressão das anomalias fetais antes 
que elas se tornem irreversíveis. A correção intrauterina de 
mielomeningocele tem recebido especial atenção. Mielonin-
gocele é um defeito na formação do tubo neural, no qual os 
ossos da coluna vertebral não formam completamente, resul-
tando na exposição da medula e meninges.Chiari II ocorre 
em 99% dos pacientes com mielomeningocele, com infrades-
nivelamento da ponte, bulbo e parte cranial da medula espi-
nhal, bem como do IV ventrículo com deslocamento inferior 
do vermis/tonsilas cerebelares através do forame magno. 
OBJETIVOS: Demonstrar os aspectos ultrassonográficos e 
padronizar o relatório do estudo pós-natal de cirurgia intrau-
terina corretiva de mielomeningocele.
métodos: Casos de correção intrauterina de mielomeningo-
cele realizados em hospital quaternário de SP.
discussão: A correção intrauterina da mielomeningocele 
visa restaurar o fluxo de líquor após fechamento do defeito 
espinhal, amenizando e por vezes estabilizando a progressão 
da hidrocefalia, bem como evitando a perda da função da 
medula espinhal. O controle ultrassonográfico seriado, pós-
natal, destes casos pode demonstrar aspectos evolutivos e 
anatômicos da medula e encéfalo.
Conclusões: O controle ultrassonográfico pós-natal de ci-
rurgia intrauterina corretiva de mielomeningocele é funda-
mental no controle anatômico da medula e da evolução da 
hidrocefalia. Importante, portanto, saber relatar corretamen-
te os achados.

Pd.13.019
reLATo de CASo: Síndrome dA megAbeXigA 
miCroCóLon Com hiPoPeriSTALTiSmo in-
TeSTinAL.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: ANDRADE, A. C. M.; MANARA, L. M.; RA-
MOS, I. R.; RAMOS, D. F. H.; REGACINI, R.; LEDER-
MAN, H. M.
instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAU-
LO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA
Autor responsável: Dra. ANNA CAROLINA MENDONÇA 
DE ANDRADE
e-mail: annacarolinamandrade@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: A síndrome da 
megabexiga microcólon com hipoperistaltismo intestinal 
é uma forma rara e grave de obstrução intestinal funcional 

no recém-nascido. É tipicamente caracterizada por dilatação 
vesical não obstrutiva, microcólon e diminuição ou ausência 
da peristalse intestinal, com diagnóstico pré-natal em apenas 
26% dos casos. A etiologia permanece desconhecida. O prog-
nóstico é reservado e não há tratamento específico.
história clínica: Paciente sexo masculino, nascido de parto 
normal prematuro, com 35 semanas e 6 dias. Ultrassonografia 
obstétrica mostrava megadolicoureteres, megabexiga, parên-
quima renal normal e índice do líquido amniótico normal. 
Apresentava bossa serosanguinolenta, massa palpável no 
abdome e criptorquidia bilateral. Não apresentou diurese ou 
evacuação espontânea.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Ultrassonografia do 
abdome com bexiga de tamanho aumentado e paredes es-
pessadas, sem evidência de válvula de uretra posterior. Ure-
trocistografia miccional evidenciou aspecto de megabexiga, 
sem evidência de fator obstrutivo.  Enema opaco com diag-
nóstico de microcólon e ceco medianizado (vício de rotação).
Conclusões: O conhecimento da associação entre megabe-
xiga e microcólon é necessário para o diagnóstico desta sín-
drome, das possíveis complicações associadas e para o segui-
mento adequado do paciente.

Pd.13.021
eSCLeroSe TuberoSA e doenÇA renAL PoLi-
CíSTiCA: reLATo de CASo em LACTenTe
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: PECANHA, A. S.; PORTO, M. T. C.; FAZECAS, 
T. M.; GIORDANO, K. M.; PENNA, C. R.
instituição: Hospital Municipal Jesus
Autor responsável: Dra. ARINE SANTOS PECANHA
e-mail: arinep@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do relato: Esclerose tube-
rosa (ET) é síndrome neurocutânea autossômica dominante 
rara. Os genes para o complexo esclerose tuberosa (TSC) 
do tipo 2 e doença renal policística autossômica dominante 
(ADPKD) tipo 1 são codificados ao longo de um segmento 
curto do cromossomo 16. Quando deleções envolvem ambos 
os genes, observa-se a síndrome de genes contíguos TSC2 / 
PKD1. Descrevemos um caso com múltiplas manifestações 
da ET associada com doença renal policística.
história clínica: RSCL, 6 meses, feminina, encaminhada 
por aumento abdominal. apresentando ainda mancha facial 
hipocrômica, convulsões e hipertensão arterial. Tomografia 
do crânio e ultrassonografia transfontanela mostraram ima-
gens compatíveis com nódulos subependimários e túberes 
corticais e tomografia e ultrassonografia abdominais rins de 
volume aumentado com múltiplos cistos de tamanhos varia-
dos. Avaliação genética clínica sugeriu a síndrome de genes 
contíguos TSC2 / PKD1.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Múltiplos cistos re-
nais são incomuns em lactentes e este achado deve alertar para 
a possibilidade de ET, ou para a síndrome de genes contíguos 
TSC2 / PKD1, sendo o prognóstico destas muito diferente.
Conclusões: ET apresenta múltiplos achados renais, sendo 
cistos relativamente frequentes. Mas a associação com a do-
ença renal policística é rara e deve ser conhecida para o me-
lhor manejo clínico.

Pd.13.023
PSeudoTumor CerebrAL SeCundário A hi-
PerViTAminoSe A: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: HOUAT, A. P.; PAES, L. P. L.; KITAMURA, F. C.; 
ALVES, S. M.; TIBANA, L. A. T.
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instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAU-
LO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA
Autor responsável: Dr. Abdallah de Paula Houat
e-mail: abdallah_houat@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Pseudotumor ce-
rebral (PTC) é uma condição clínica caracterizada por sinais 
e sintomas de hipertensão craniana, como cefaleia e papile-
dema. O PTC pode ser idiopático ou secundário, como pela 
hipervitaminose A.
história clínica: Feminino, 1 ano e 6 meses, chegou ao De-
partamento de Emergência encaminhada do ambulatório de 
oftalmologia para avaliação de papiledema bilateral. Paciente 
com antecedente de atraso do desenvolvimento neuropsico-
motor e lipodistrofia em suplementação com vitamina A, sem 
acompanhamento regular. Realizou ressonância magnética 
que evidenciou tortuosidade dos nervos ópticos associada a 
distensão da bainha, retificação das porções bulbares dos ner-
vos ópticos e sela parcialmente vazia.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Hipervitaminose 
A é uma entidade bem reconhecida, mas as manifestações 
tóxicas se desenvolvem insidiosamente e acometem vários 
sistemas, por isso o diagnóstico pode ser tardio ou até mesmo 
não realizado. Existe uma associação bem documentada entre 
hipervitaminose A e PTC. O PTC é caracterizado por acha-
tamento do globo, sela vazia, espessamento do nervo óptico, 
protrusão da cabeça do nervo óptico e aumento da tortuosi-
dade do mesmo.
Conclusões: PTC causado por hipervitaminose A é uma 
complicação grave que pode causar deficiência visual perma-
nente, por isto os doentes tratados com retinóides devem ter 
um acompanhamento adequado.

Pd.13.025
neuroPATiA óPTiCA dA doenÇA dA ArrAnhA-
durA do gATo : um reLATo de CASo.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: PAES, L. P. L.; ALVES, A. M. A.; ANDRADE, A. C. 
M.; MANARA, L. M.; REGACINI, R.; LEDERMAN, H. M.
instituição: Escola Paulista de Medicina - Universidade Fe-
deral de São Paulo
Autor responsável: Dr. Leandro de Pádua Lizareli Paes
e-mail: leandroplp@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar um dos 
diagnósticos diferenciais da neurorretinite, uma possível 
complicação da doença da arranhadura do gato, da qual os 
achados de ressonância magnética (RM) ainda não estão bem 
estabelecidos.
história clínica: Menina, 7 anos, com baixa acuidade visual 
esquerda há 20 dias, febre há 10 dias e adinamia. A família 
possuia um gato. Seu exame de acuidade visual era de 20/160.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A doença da arra-
nhadura do gato é uma infecção autolimitada, ocasionada ge-
ralmente pela Bartonella henselae. Apresenta-se tipicamente 
com linfonodopatia regional e sintomas inespecíficos. Pode 
evoluir com neuropatia óptica e a formação de “estrela ma-
cular” à fundoscopia é achado patognomônico. Nos casos em 
que não está presente, a RM pode acrescentar informações. 
Um estudo sugeriu que o realce em curto segmento na junção 
nervo-globo, normalmente medindo 3 a 4 mm, pode ajudar 
a diferenciar de outras causas de neurorretinite, tais como a 
esclerose múltipla ou a neuropatia isquêmica. Os achados 
de RM deste caso foram descolamento retiniano e realce de 
3mm na junção nervo-globo. Confirmou-se a doença com so-
rologia positiva para Bartonella.
Conclusões: RM é o exame de imagem preferencial para 
avaliação de neuropatia óptica. Nos casos em que os achados 

clínicos e fundoscópicos são insuficientes, ela pode trazer in-
formações relevantes.

Pd.13.026
obSTruÇÃo inTeSTinAL Por ASCAriS ASSo-
CiAdA A migrAÇÃo PArA ViAS biLiAreS Com 
AVALiAÇÃo em reSSonAnCiA de 3TeSLA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: DE AZEVEDO, L.M.;PALHANO,C.T.P.;FREI-
TAS,A.P.V.;YAMASHITA,S.;TRINDADE, A.P.
instituição: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDA-
DE DE MEDICINA DE BOTUCATU ( HCFMB/UNESP)
Autor responsável: Dra. LETICIA MENEZES DE AZEVEDO
e-mail: LEMENEZESAZEVEDO@HOTMAIL.COM
descrição sucinta do propósito do relato: Ascaridíase é 
uma doença de alta prevalência, em países subdesenvolvidos 
e condições sanitárias precárias, importante causa de morbi-
mortalidade na faixa etária pediátrica
história clínica: Escolar, 4 anos, masculino com dor abdo-
minal difusa há 6 dias com quadro de obstrução intestinal. Os 
exames laboratoriais com aumento de transaminases, bilirru-
bina direta , anemia e leucocitose com bastões
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Radiografia simples 
de abdomen mostra imagens em “ miolo de pão”. A ultrasso-
nografia evidencia dilatação de vias biliares intra hepáticas e 
de colédoco com presença de verme adulto em movimento 
em seu interior. A ressonância magnética evidencia a presen-
ça de verme adulto em vias biliares e colédoco.
Conclusões: A obstrução intestinal, por definição é a parada 
d.a progressão normal do conteúdo intestinal que pode ser cau-
sada por novelo de Ascaris lumbricoides. Em geral de curso 
benigno e diagnóstico clínico, no entanto pode apresentar com-
plicações como a migração para as vias biliares cujo exame 
de imagem é fundamental. A migração para o ducto colédoco 
é incomum, mas pode ocorrer, principalmente em áreas endê-
micas cuja complicação principal é a obstrução do trato biliar 
que pode levar a colangite , pancreatite aguda e icterícia obs-
trutiva.O método diagnóstico preferencial tem sido o US, no 
entanto a colangiorresonancia se mostrou superior na avaliaçao

Pd.13.027
ePidermóLiSe boLhoSA: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: CHAD, VEM.; FERRAIOLO, AFF.
instituição: CLÍNICA FERRAIOLO - DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM - CRUZEIRO (SP)
Autor responsável: Dra. adriana ferraiolo freitas chad
e-mail: driferraiolo@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: este trabalho 
tem o interesse em demonstrar a alteração esquelética nos 
membros superiores, mais precisamente nas mãos, através 
da radiologia convencional, de uma doença hereditária que 
provoca o aparecimento de bolhas com líquido, de coloração 
amarelada ou até sanguinolenta, nas áreas de maior trauma 
como mãos e pés.
história clínica: paciente de 6 anos, sexo masculino, com 
quadro álgico nos quirodáctilos, bloqueio articular e defor-
midade nas mãos. Foi solicitada uma radiografia simples das 
mãos na incidência póstero-anterior.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: as manifestações 
da epidermólise bolhosa (EB), por ser uma doença genética 
, aparece logo ao nascimento e na primeira infância. Muitos 
tipos de EB podem melhorar na puberdade. Algumas varian-
tes evoluem para cicatrizes e formação de milia. A radiogra-
fia  revelou posicionamento retilíneo dos quirodáctilos, os-
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teopenia periarticular metacarpo-falangeana e interfalangena 
proximal-distal. Há aspecto em “ponta de lápis” das falanges 
distais, juntamente com atrofia da derme e elementos ungue-
ais. O diagnóstico se faz através dos sintomas, histórico clíni-
ca e estudo anatomopatológico.
Conclusões: finalmente, consideramos a importância do co-
nhecimento desta entidade para se estabelecer o diagnóstico 
diferencial das lesões distróficas das extremidades, e, saber 
que as dermatológicas possuem forte interferência esquelética.

Pd.13.028
fíSTuLA ArTerioVenoSA CongêniTA enTre A 
VeiA JuguLAr eXTernA e um rAmo do Tron-
Co TireoCerViCAL
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: RIBEIRO, S.P.P.; SAMESHIMA, Y.T.; TACHIBA-
NA, A.; VENTURA PINTO, C.A.; NETO, M.J.F.; FUNARI, 
M.B.G.
instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor responsável: Dra. SUHEYLA RIBEIRO
e-mail: suheylaribeiro@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar um caso 
raro de malformação vascular cervical em uma criança de 7 
anos previamente assintomática.
história clínica: Paciente do sexo feminino,  7 anos de ida-
de, sem comorbidades conhecidas, apresentando história de 
nodulação palpável e dolorosa na região cervical esquerda 
há 3 semanas da admissão, de início súbito. Ao exame físico 
observava-se uma massa de consistência fibroelástica nesta 
topografia, sem sinais flogísticos associados. Realizado ul-
trassonografia e posteriormente angiorressonância magnéti-
ca, que evidenciaram um pseudoaneurisma na topografia da 
veia jugular externa esquerda com trombos no seu interior e 
associado à fístula arteriovenosa entre a veia jugular externa 
e um ramo do tronco tireocervical. A paciente foi submetida 
a tratamento endovascular, sem complicações.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A ultrassonografia 
é o método de escolha para iniciar a investigação de massas 
cervicais em crianças. As anomalias cervicais congênitas de-
vem ser consideradas, especialmente na faixa etária pediátri-
ca. Ressalta-se a utilização obrigatória do Doppler na inves-
tigação e diagnóstico das malformações vasculares. A fístula 
arteriovenosa cervical congênita, com comunicação entre a 
veia jugular externa e um ramo do tronco tireocervical, é rara, 
sendo este o segundo caso relatado na literatura.
Conclusões: A ultrassonografia com Doppler é fundamental 
na avaliação de massas cervicais, notadamente para o diag-
nóstico de malformações vasculares, cuja terapêutica precoce 
é mandatória.

14 - PeT-CT

Pd.14.001
imAgenS hibridAS de PeT/rm: um noVo  
deSAfio
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: MARTINS, K.M.; VITOR, T.; NOGUEIRA, S.A.; 
CAMPOS NETO, G.C.; BARONI, R.H.; WAGNER, J.; FU-
NARI, M.B.G.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, SP 
- Brazil
Autor responsável: Dra. Solange Nogueira
e-mail: solange.nogueira@me.com
introdução e objetivos: A tomografia por emissão de pósi-

tron / ressonância magnética (PET / MRI) é uma nova tec-
nologia de imagens híbridas recentemente introduzida no 
Brasil. O objetivo deste estudo é apresentar as adequações 
aplicadas aos protocolos de aquisição de PET/RM que resul-
taram em um incremento da qualidade das imagens.
métodos: Revisão dos protocolos de aquisição dos exames 
de PET / MRI e testes com simuladores realizados no equi-
pamento Biograph mMR (Siemens Healthcare, Alemanha), 
desde a sua instalação.
discussão: As principais adequações estão relacionadas à 
correção da atenuação de áreas fora do campo de visão da 
RM e do tecido ósseo, adequação da aquisição da RM às fa-
ses do ciclo respiratório e a inclusão de ar nos simuladores. 
Essas adequações permitiram melhorar a diferenciação dos 
tecidos, incluir a densidade óssea na correção de atenuação 
dos estudos cerebrais, reduzir artefatos de correção de ate-
nuação nos braços, reduzir os artefatos do movimento res-
piratório nas imagens de RM, além de ajustar a correção de 
atenuação para os simuladores.
Conclusões: As adequações aplicadas às sequências e for-
mas de aquisição de imagens de PET/RM permitiram reduzir 
artefatos, melhorar a qualidade das imagens com simuladores 
e as imagens de fusão das duas modalidades.

Pd.14.004
CriPToCoCoSe PuLmonAr SimuLAndo CAP-
TAÇÃo neoPLáSiCA A TomogrAfiA Por emiS-
SÃo de PóSiTronS (PeT-CT): reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: PADILHA, I.G.; FARIAS, L.P.G.; CASTRO, 
A.C.M.C.; SANTOS C.J.J.; LEMOS, M.R.L; MIRANDA, 
C.M.N.R.
instituição: Clínica de Medicina Nuclear e Radiologia de Ma-
ceió (MedRadiUs) e Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Alagoas (FAMED/UFAL), Maceió, AL, Brasil.
Autor responsável: Dr. Igor Gomes Padilha
e-mail: igorpadilha_@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Este relato visa 
demonstrar um caso de criptococose pulmonar mimetizando 
câncer de pulmão ao PET-CT.
história clínica: Sexo feminino, 56 anos, tabagista, queixa-
se de tosse crônica e emagrecimento, sem febre. Tomografia 
computadorizada demonstrou formação nodular com atenu-
ação de partes moles, contornos espiculados, situada no seg-
mento anterior do lobo superior direito, adjacente a fissura 
horizontal, medindo cerca de 3,4x2,1x1,1cm. Ao PET-CT, a 
lesão apresentou aumento do metabolismo glicolítico, com 
SUV (Standard Uptake Value) máximo de 5,5, sendo suges-
tivo de tumor viável. A paciente foi submetida à biopsia pul-
monar que evidenciou criptococose.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Criptococose pul-
monar ocorre pela inalação do Cryptococcus neoforman, 
sendo mais comum em pacientes imunocomprometidos. Os 
principais achados de imagem são nódulos pulmonares iso-
lados ou múltiplos, massas de localização subpleural e con-
solidação com broncograma aéreo. Outros achados incluem: 
derrame pleural, linfonodomegalia hilar, padrão intersticial 
difuso e lesões endobrônquicas. Ao PET-CT, o valor de corte 
padrão de SUV de 2,5 – 3,0, para diferenciação de maligni-
dades pode variar amplamente, desde captação moderada a 
elevada, podendo simular captações neoplásicas.
Conclusões: Lesões inflamatórias/infecciosas podem ter ta-
xas metabólicas aumentadas e ser interpretadas erroneamente 
como lesões malignas. Nestes casos, devido à grande varia-
bilidade dos valores de SUV, a correlação clinica associada 
aos achados do PET-CT torna-se fundamental na elucidação.
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Pd.14.005
TrATAmenTo inTrA-ArTeriAL Com miCro-
eSferAS-90Y PArA meTáSTASeS hePáTiCAS de 
CArCinomA de CéLuLAS ACinAreS do PAn-
CreAS: SeguimenTo uSAndo fdg-18f e rm.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: YAMAGA,L.I., NASSER,F., GALASTRI,F.L., 
AFFONSO,B., REIS,M., SEGATELLI,V., TRANCHESI 
JR.,B., WAGNER,J., FUNARI,M.
instituição: Departamento de Diagnóstico por Imagem, Hos-
pital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Profa. Lilian Yamaga
e-mail: itayay@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Radioemboli-
zação (RE) consiste na deposição arterial intra-hepática de 
microsferas-90Y para  tratamento de tumores hepáticos. Re-
latamos um caso de metástases hepáticas de carcinoma de 
células acinares (CCA) seguido com PET-CT com FDG-18F  
e  RM após RE.
história clínica: Paciente masculino de 60 anos foi diagnos-
ticado com massa pancreática e múltiplos nódulos hepáticos 
pelo US. O PET-CT demonstrou intensa captação de FD-
G-18F no tumor pancreático e nas metástases hepáticas. O 
PET-CT com DOTATATE-68Ga não evidenciou lesões que 
expressam receptores de somatostatina. Foi diagnosticado 
CCA metastático hepático pela biópsia hepática guiada por 
US  e pancreatectomia distal. Posteriormente, 1,36 GBq de 
microesferas-90Y foram injetados na artéria hepática direita 
com 11 dias e 0,9 GBq foram administradas na artéria hepáti-
ca esquerda 46 dias após a cirurgia. PET-CT pós-RE mostrou  
distribuição preferencial das microesferas-90Y na circulação 
tumoral hepática. Três meses após  RE, PET-CT com FDG
-18F demonstrou redução significativa da atividade metabó-
lica das metástases hepáticas.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Para nosso conheci-
mento, este é o primeiro relato utilizando PET-CT para ava-
liação pós-RE para metástase hepática de CCA.
Conclusões: Nosso caso sugere que a RE reduz significati-
vamente a atividade metabólica e parece ser uma opção te-
rapêutica para metástases hepáticas do CCA.  É necessario 
acompanhamento mais prolongado num maior número de 
pacientes  para confirmar  nossos achados.

Pd.14.006
uSo de SofTwAre de quAnTifiCAÇÃo em 
TomogArfiA Por emiSSÃo de PóSiTronS 
Com fLuordeSoXigLiCoSe mArCAdA Com 
fLúor-18 (PeT/CT fdg-18f) CerebrAL em PA-
CienTe Com ePiLePSiA refrATáriA: reLATo 
de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: MARÇAL FILHO, E. F. L.; SANTOS, A. O.; 
LIMA, M. C. L.; MOSCI, C.; BRUNETTO, S. Q.; SOUZA, 
T. F.; CENDES, F.; RAMOS, C. D.; AMORIM, B. J.
instituição: Hospital de Clínicas da Unicamp
Autor responsável: Sr. Eduardo Flávio de Lacerda Marçal 
Filho
e-mail: eduflavio@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do relato: A análise do 
PET/CT FDG-18F na investigação do foco epileptogênico 
usualmente é realizada visualmente. Entretanto, os softwares 
de quantificação podem aumentar a sensibilidade conforme 
o seguinte caso.
história clínica: Paciente feminina, 15 anos, com epilep-
sia refratária a tratamento medicamentoso e crises diárias. 

A Ressonância Magnética (RM) inicalmente foi normal. Em 
revisão da RM foi observada discreta alteração de padrão de 
sulcos e giros no frontal direito. O eletroencefalograma apon-
tava distúrbio epileptiforme fronto-centro-parieto-temporal 
direito, com predomínio frontal. Como a alteração da RM era 
muito discreta, foi solicitado PET/CT FDG-18F cerebral.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Visualmente, o estu-
do foi normal. Entretanto, após a quantificação com o softwa-
re Scenium® (Siemens) foi detectado discreto hipometabo-
lismo no lobo frontal direito, corroborando os outros exames. 
A paciente foi submetida à ressecção cirúrgica no lobo frontal 
direito e o anátomo-patológico demonstrou displasia cortical 
focal. No seguimento, observou-se melhora com redução da 
frequência das crises e diminuição da dose das medicações.
Conclusões: A sensibilidade do PET/CT FDG-18F cerebral 
na localização do foco epileptogênico pode ser aumentada 
com o uso de softwares de quantificação, auxiliando a indi-
cação cirúrgica.

Pd.14.007
TuberCuLoSe gAngLionAr no diAgnóSTiCo 
diferenCiAL de doenÇA SeCundáriA no CA 
de mAmA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: SILVA, R. R ; PRADO JUNIOR, L. M; MARI-
NO, F. M.;MOREIRA, M. S.;BARRA, R.:SOBRINHO, B. 
A. C. CHAVES, B. R.; BOITO, F. D. K.;SANTANA, N. E.; 
AGUIAR, M. A.
instituição: IMEB - BRASÍLIA
Autor responsável: Dr. RAFAEL RAMALHO SILVA
e-mail: dr.rafaelramalho@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Objetivo deste 
relato e mostrar como a presença de tuberculose ganglionar 
pode mimetizar lesões secundárias de câncer de mama no 
PET/CT com FDG.
história clínica: Paciente MRAS, feminino, 51 anos, com 
diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante na mama esquer-
da, RE negativo, RP positivo, HER2 negativo e Ki67 30%. 
Programado quadrantectomia, quando no pré-operatório, no-
tou-se área suspeita de nódulo pulmonar vista ao Raio-x de 
tórax. Complementou avaliação com PET/CT que evidenciou 
linfonodomegalia hipermetabólica no mediastino e hilo pul-
monar à direita, a qual foi biopsiada e mostrou presença de tu-
berculose ganglionar. Iniciou então tratamento para tubercu-
lose, após a janela de infectividade será agendada a cirurgia.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A fdg-PET/CT pode 
ser útil na avaliação inicial em doenças mais agressivas, pa-
cientes jovens e com suspeita de doença avançada já ao diag-
nóstico.  Entretanto achados não muito habituais, necessita 
correlação com outros exames e as vezes até com biopsia.
Conclusões: FDG-PET / CT é um estudo de alta sensibili-
dade na avaliação inicial de alguns tipos de câncer de mama, 
mas na suspeita de doença avançada em sítios poucos comuns 
ou que não sigam o trajeto habitual de avanço da doença, é de 
singular importância a realização de confirmação histopato-
lógica para se seguir o tratamento da doença.

15 - TéCniCAS rAdioLógiCAS

Pd.15.001
ConTrASTe hePATo-eSPeCífiCo nA reSSo-
nânCiA mAgnéTiCA do fígAdo: APLiCAÇÕeS e 
A eXPeriênCiA iniCiAL no noSSo SerViÇo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico



117Resumos de Painéis e Temas Livres

Autores: CORREA, I. B.; NICOLIELLO, M. F.; CORDO-
VAL, L. T. C.; RAMOS, L. F. M.; MARTINS, F. P.; MOREI-
RA, W.; MIRANDA, E. C.
instituição: HOSPITAL MATER DEI; PÓS GRADUAÇÃO 
FELUMA.
Autor responsável: Dra. LAURA TORRES DA COSTA 
CORDOVAL
e-mail: LAURATORRESCOSTA@GMAIL.COM
introdução e objetivos: O uso do contraste hepato-específi-
co (ácido gadoxético) mostrou-se um avanço no método da 
ressonância magnética na detecção e diferenciação das lesões 
hepáticas focais. Objetivamos, a partir deste estudo, ilustrar 
a nossa experiência inicial com agente hepato-específico e 
apresentar algumas de suas aplicações.
métodos: Foram utilizados casos do nosso serviço, além de 
uma breve revisão bibliográfica acerca do tema.
discussão: Devido à sua particularidade de ser captado es-
pecificamente pelas células hepáticas e excretado na bile, o 
agente hepato-específico consegue diferenciar o tecido hepá-
tico normofuncionante, aumentando a sensibilidade e espe-
cificidade da imagem. As principais indicações do seu uso 
consistem no diagnóstico e estadiamento do carcinoma hepa-
tocelular no paciente cirrótico, o diagnóstico e planejamento 
cirúrgico de metástases hepáticas e a diferenciação entre hi-
perplasia nodular focal e adenoma hepatocelular.
Conclusões: Concluímos que, respeitadas as indicações, 
o uso do agente hepato-específico aumenta a confiança no 
diagnóstico de lesões hepáticas focais pela ressonância mag-
nética, fornecendo informações adicionais e caracterizando 
melhor os achados morfológicos.

Pd.15.002
dePendênCiA dA doSe indiViduAL doS TrA-
bALhAdoreS Com A ATiVidAde eXeCuTAdA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: CANHAMEIRO, N; TINOIS, E; KOGA, KH; MO-
RIGUCHI, SM.
instituição: Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina 
de Botucatu - Unesp
Autor responsável: Profa. Sonia Moriguchi
e-mail: soniamoriguchi@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
Avaliar se as atividades executadas no serviço de Medicina 
Nuclear são significativas na dose total recebida pelos IOE e 
suas contribuições relativas.
material e métodos: Variáveis independentes mensuradas: 
NÚMERO DE EXECUÇÃO DE EXAMES PERMANE-
CENDO NA SALA (N); ATIVIDADE TOTAL ELUÍDA (E); 
ATIVIDADE TOTAL MARCADA EM KITS (K); NÚMERO 
DE VEZES QUE FOI ESCALADO PARA TRABALHAR 
NA SALA QUENTE (Q); Variável dependente mensurada: 
DOSE EFETIVA ACUMULADA NO PERÍODO; Período: 
10/2012 a 04/2013 somadas para cada IOE, obtidas por infor-
mações registradas diariamente e mensalmente sobre as ati-
vidades realizadas e doses recebidas no período. Realizada a 
Regressão Linear Múltipla (D=a+β_1 N+β_2 E+β_3 K+β_4 
Q) com nível de significância α=0,05.
resultados e discussão: É possível concluir que as variáveis 
independentes NÚMERO DE EXECUÇÃO DE EXAMES 
PERMANECENDO NA SALA (p=0,097) e ATIVIDADE 
TOTAL ELUÍDA (p=0,086) não interferiram significativa-
mente na DOSE ACUMULADA no período. As variáveis 
ATIVIDADE TOTAL MARCADA EM KITS (p=0,017) e 
NÚMERO DE VEZES QUE FOI ESCALADO PARA TRA-
BALHAR NA SALA QUENTE (p=0,028) foram significati-
vas no modelo proposto.

Conclusões: Há dependência de pelo menos uma variável in-
dependente (p=0,065), sendo ao nível α=0,05, significativas 
as dependências das variáveis K e Q. Os indícios da depen-
dência das variáveis N (p=0,097) e E (p=0,086).

Pd.15.003
AVALiAÇÃo dA diSTorÇÃo dA imAgem e dA 
doSe AbSSorVidA Por obJeTo SimuLAdor 
PoSiCionAdo forA do iSoCenTro em equiPA-
menTo de TomogrAfiA ComPuTAdorizAdA 
de 16 CAnAiS
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: NOBREGA, A.I.; SILVA, G.C.; SILVA, J.D.V.; 
MOTA, L.M.;
instituição: Faculdade Método de São Paulo - FAMESP.
Autor responsável: TNL. Almir Inacio da Nobrega
e-mail: ainobrega@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
Quantificação dos níveis de distorção da imagem e dos valo-
res de dose absorvida por um objeto simulador posicionado 
fora do isocentro em um equipamento de Tomografia Com-
putadorizada de 16 canais.
material e métodos: Objeto simulador esférico com 32 cm de 
diâmetro para equipamento de tomografia computadorizada. 
Equipamento de Tomografia Computadorizada de 16 canais.
Três séries de imagens foram realizadas. A primeira série foi 
realizada com o objeto posicionado no isocentro do equipa-
mento. A segunda série foi realizada com o objeto posicio-
nado 7 cm abaixo do isocentro. A terceira série foi realizada 
com o objeto posicionado 14 cm acima do isocentro. O mes-
mo protocolo foi utilizado em todas as séries.”
resultados e discussão: As imagens não apresentaram 
distorções entre os três posicionamentos. Com o objeto no 
isocentro a dose total absorvida foi de 243,59 mGy-cm. Na 
posição 7 cm abaixo do isocentro  a dose total absorvida  foi 
de 254,34 mGy-cm. Na posição 14 cm acima do isocentro a 
dose total absorvida foi de 272,31 mGy-cm.
Conclusões: O posicionamento radiológico no equipamento de 
tomografia computadorizada deve, tanto quanto possível, ser 
realizado no isocentro do sistema. Esse procedimento possibi-
lita uma redução significativa na dose de radiação absorvida.

Pd.15.004
o PAPeL dA TomogrAfiA ComPuTAdorizAdA 
muLTideTeCTor de CorPo ToTAL nA AVALiA-
ÇÃo de PACienTeS Com PoLiTrAumA
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: NAKANO I.T.,TACARA S., ZAINA M.C., NARS 
A.,SOVIERZOSKI M.A.,FARIA R.A., DAROS K.A.C.
instituição: Hospital do Trabalhador
Autor responsável: Dra. IRENE NAKANO
e-mail: irene.nakano@ifpr.edu.br
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: O tratamento de pacientes com politraumatismos de-
pendem principalmente do atendimento inicial nas primei-
ras horas após o trauma, podendo impactar diretamente o 
prognóstico e a recuperação destes pacientes. A Tomografia 
Computadorizada Multidetector (TCMD) tem sido utilizado 
atualmente como coadjuvante na avaliação de pacientes com 
politrauma em vários Centros de Emergência em vários paí-
ses por possibilitar rápida aquisição das imagens radiográficas 
com reconstruções e reformatações das imagens adquiridas.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): O 
objetivo do trabalho consiste em realizar um revisão biblio-
gráfica sobre a utilização da TCMD de Corpo total em po-
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litrauma, correlacionando as indicações, técnicas tomográfi-
cas, evolução e prognósticos dos pacientes.
discussão: Os pacientes com politraumatismo de alto im-
pacto apresentam lesões sincrônicas em vários órgãos e 
sistemas,requerendo informações sobre as condições destes 
locais. A TCMD tem sido utilizada na avaliação destes pa-
cientes devido a rapidez e eficiência na obtenção das imagens 
radiográficas. As regiões avaliadas pela TCMD em politrau-
ma incluem o crânio, coluna cervical, tórax, abdome e pelve.
Conclusões: Apesar da eficiência da TCMD permanecem 
ainda várias questões controversas, pois é um método que 
utiliza radiação ionizante, os protocolos e as indicações clí-
nicas são variáveis em cada serviço e o impacto na evolução 
e mortalidade dos pacientes com a utilização deste método.

Pd.15.005
o uSo de fAnTomA AnTroPomórfiCo PArA 
AdequAÇÃo de ProToCoLo e reduÇÃo de 
doSe em eXAmeS de TomogrAfiA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: VIEIRA, M. P. M. M.; SOUSA, E. P.; BANDEIRA, 
C. K.
instituição: Instituto Federal do Paraná - Campus Curitiba. 
Hospital Paulistano. Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná
Autor responsável: Sr. Caroline Kretezel Bandeira
e-mail: kretezel@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: “Sa-
be-se que nos últimos anos houve uma considerável evolução 
tecnológica nos equipamentos de radiodiagnóstico. Os exa-
mes por tomografia computadorizada são um dos métodos 
mais solicitados para elucidar diagnósticos. Considerando 
que um dos principais objetivos dos profissionais que ma-
nipulam os equipamentos é conseguir fazer o melhor uso da 
tecnologia para obtenção da melhor imagem com a menor 
dose de radiação possível, os técnicos e tecnólogos precisam 
levar em consideração os princípios de proteção radiológica.”
material e métodos: Com essa premissa, neste trabalho fo-
ram obtidas imagens de um fantoma antropomórfico de es-
truturas com densidades que simulam a região de um abdome 
pediátrico de dez a doze meses em equipamentos de tomo-
grafia computadorizada de 8 e 64 canais. As imagens foram 
adquiridas a partir da variação de valores de parâmetros téc-
nicos como  kVp, mAs e posteriormente foram  avaliados 
critérios de imagem como o ruído.
resultados e discussão: As imagens adquiridas indicaram que 
reduções nos valores de kVp e mAs resultaram em uma menor 
dose de entrada na pele, sem perdas na qualidade diagnóstica.
Conclusões: Portanto, pode-se concluir que ao fazer uso dos 
fantomas antropomórficos é possível adequar protocolos e redu-
zir dose em futuros exames sem perder qualidade diagnóstica.

16 - TórAX

Pd.16.002
ASPeCToS de imAgem e CronoLogiA doS 
AChAdoS TomográfiCoS APóS rAdioTerA-
PiA eSTeroTáXiCA de LeSÕeS PuLmonAreS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: OLIVEIRA, B. S. P.; RIBEIRO-DOS-SANTOS 
JR., V; YAMANARI, T. R.; LEE, H. J.; AUAD, R. V.; BA-
CHION, C. H.; LEITE, C. C.; CERRI, G. G.
instituição: Hospital Sírio-Libanês, São Paulo, São Paulo, 
Brasil

Autor responsável: Dr. BERNARDO SALGADO PINTO 
OLIVEIRA
e-mail: salgado.bernardo@gmail.com
introdução e objetivos: A radioterapia corporal estereotáxi-
ca (SBRT) constitui abordagem terapêutica efetiva do câncer 
de pulmão não-pequenas células (CPNPC) em estágio inicial, 
sobretudo para lesões ≤5cm e em pacientes sem possibilidade 
cirúrgica, podendo também ser aplicada no tratamento de le-
sões metastáticas. Contudo, alterações pulmonares secundá-
rias à radiação frequentemente dificultam o acompanhamento 
radiológico da lesões por meio da tomografia computadoriza-
da (TC). Este estudo pretende ilustrar achados tomográficos 
comuns após SBRT de lesões pulmonares, bem como sua es-
perada cronologia.
métodos: Primeiro, realizaremos revisão da literatura acerca 
das alterações tomográficas pós-SBRT. Em seguida, ilustra-
remos os padrões de imagem comuns e sua cronologia, uti-
lizando imagens tomográficas evolutivas de pacientes sub-
metidos à SBRT devido a lesões pulmonares, disponíveis em 
nosso arquivo digital.
discussão: A modalidade inicial para o follow-up é a TC de 
tórax. As alterações no parênquima pulmonar pós-SBRT di-
ferem daquelas encontradas após radioterapia convencional. 
As alterações actínicas encontradas nos primeiros 6 meses 
são classificadas como agudas, apresentando-se geralmente 
como vidro fosco ou consolidação (pneumonite). Já os acha-
dos tardios representam processo fibrótico e podem simular 
recidiva, constituindo importante dilema para o radiologista.
Conclusões: O conhecimento acerca dos padrões e da crono-
logia dessas alterações por parte do radiologista possibilita o 
reconhecimento de  lesões tipicamente actínicas, facilitando 
o diferencial com recidiva tumoral.

Pd.16.004
Síndrome do PuLmÃo ConTrAído no LúPuS 
eriTemAToSo SiSTêmiCo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: LANGER, F.W.; CONCATTO, N.H.; DARTORA, 
E.G.; JUNIOR, H.A.K.; ROJAS, C.E.B.; ALVES, G.R.T.;  
HAYGERT, C.J.P.
instituição: Universidade Federal de Santa Maria
Autor responsável: Sr. Natalia Henz Concatto
e-mail: naticoncatto@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Síndrome do pul-
mão contraído (SPC) é uma complicação pulmonar rara de 
um distúrbio auto-imune subjacente e é relatado em associa-
ção com lúpus eritematoso sistêmico (LES).
história clínica: Paciente do sexo feminino, 49 anos, com 
diagnóstico de LES há 11 anos e má adesão ao tratamento, 
apresentava queixa de dispneia progressiva há alguns meses. 
Ao exame físico, murmúrios vesiculares encontravam-se aboli-
dos no hemitórax esquerdo. À radiografia de tórax, observou-se 
colapso pulmonar total à esquerda e elevação do hemidiafrag-
ma esquerdo. À tomografia computadorizada, não houve evi-
dência de processos tumorais, fibrose ou edema intersticial. À 
broncoscopia, não havia processos obstrutivos nas vias aéreas 
proximais. Os achados foram consistentes com a SPC. Paciente 
recebeu terapia imunossupressora, apresentando melhora dos 
sintomas, porém não houve regressão do colapso pulmonar.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: SPC é uma compli-
cação rara do LES, sendo caracterizada por dispneia, redução 
de volume pulmonar sem anormalidades parenquimatosas. 
Sua prevalência em portadores de LES é menor de 1%. Hipó-
teses para sua etiologia incluem miopatia diafragmática e/ou 
da musculatura respiratória, pleurite ou disfunção do nervo 
frênico. Apesar de muito sintomática, seu prognóstico é fa-
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vorável, com tendência à melhora com imunossupressores.
Conclusões: SPC é uma doença rara associada a grande mor-
bidade nos pacientes com LES. Embora pouco compreendi-
da, seu reconhecimento é fundamental.

Pd.16.005
CAuSA rArA de múLTiPLoS nóduLoS PuLmo-
nAreS: TumoreS gLômiCoS do PuLmÃo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: CONCATTO, N.H.; ALVES, G.R.T.; GOSNEY, 
J.R.; ASANTE-SIAW, J.; MARCHIORI, E.; IRION, K.L.; 
HOCHHEGGER, B.
instituição: Liverpool Heart and Chest Hospital
Autor responsável: Sr. Natalia Henz Concatto
e-mail: naticoncatto@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Tumores glô-
micos primários do pulmão são extremamente raros. Geral-
mente são assintomáticos, únicos, benignos e diagnosticados 
incidentalmente na radiografia ( Rx) ou tomografia computa-
dorizada (TC) de tórax.
história clínica: Homem, 39 anos, fumante, apresentou-se 
com dor torácica inespecífica. Rx de tórax monstrou múl-
tiplos nódulos pulmonares em ambos os pulmões. TC con-
firmou a presença desses nódulos. O diagnóstico provisório 
de múltiplas metástases foi feito, porém uma investigação  
aprofundada não revelou sítio primário óbvio. Paciente foi 
submetido a biópsia vídeo-assistida e o exame histopatológi-
co e imunohistoquimico revelaram características  típicas de 
tumor glômico.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Os tumores glômi-
cos são neoplasias que surgem a partir de corpos glômicos 
neuromioarteriais, que são conexões arteriovenosas que con-
tribuem para a regulamentação do fluxo de sangue e da tem-
peratura sobre a superfície da pele. Tipicamente subungueal, 
estes tumores são geralmente confinados as extremidades, 
mas eles têm sido descritos em locais onde os corpos glômi-
cos normalmente não existem. Tumores glômicos primários 
do pulmão são extremamente raros.
Conclusões: Não podemos excluir a possibilidade que os tu-
mores no paciente do caso descrito sejam múltiplas metásta-
ses de um tumor glômico extrapulmonar maligno ainda não 
identificado, mas isso parece muito improvável, visto que o 
perfil proliferativo do tumor foi muito baixo.

Pd.16.006
LiPomA de VeiA CAVA SuPerior em homem AS-
SinTomáTiCo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: CONCATTO, N.H.; ALVES, G.R.T.; CAMARGO, 
S.; CAMARGO, J.; MARCHIORI, E.; IRION, K.L.; HO-
CHHEGGER, B.
instituição: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto 
Alegre
Autor responsável: Sr. Natalia Henz Concatto
e-mail: naticoncatto@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Lipomas intra-
vasculares são tumores benignos raros que surgem da parede 
das veias, mais comumente no interior da veia cava inferior. 
Lipomas na veia cava superior ( VCS) são extremamente ra-
ros, só há 5 relatos na literatura.
história clínica: Homem, 58 anos, fumante, assintomáti-
co, foi submetido a tomografia computadorizada (TC) que 
mostrou uma lesão alongada hipodensa com densidade de 
gordura no interior da VCS. Ressonância magnética (RM) 
confirmou a natureza de gordura da lesão. A ressecção cirúr-

gica foi realizada e a avaliação histopatológica confirmou o 
diagnóstico de lipoma de VCS.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Na maioria dos ca-
sos, lipomas intravasculares são encontrados ao acaso, po-
dem ser assintomáticos ou podem causar sintomas de obs-
trução venosa, incluindo edema de membro superior. TC  
contrastada revela uma massa arredondada bem definida com 
atenuação de gordura ocluindo o lúmen da VCS. RM é útil 
para determinar a extensão da lesão e confirmar sua natureza 
de gordura. A cavografia mostra uma redução do lúmen da 
VCS e um defeito de enchimento lobulado. Resultados da 
PET-CT são tipicamente negativos.
Conclusões: Tipicamente, a excisão cirúrgica é indicado ape-
nas quando o tumor provoca dor ou compressão de estruturas 
adjacentes. No entanto é a única maneira de fazer uma distin-
ção definitiva entre lipoma benigno e lipossarcoma.

Pd.16.007
o eSqueCido CorAÇÃo: ALTerAÇÕeS CArdí-
ACAS que nÃo Podem PASSAr deSPerCebidAS 
nA TC de TórAX
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: RIBEIRO-DOS-SANTOS JR.; YAMANARI, T. 
R.; OLIVEIRA, B. S. P.;  LEE, H. J.; AUAD, R. V.; BA-
CHION, C. H.; LEITE, C. C.; CERRI, G. G.
instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor responsável: Dr. VALTER DOS SANTOS JR
e-mail: VALTER.RSJ@GMAIL.COM
introdução e objetivos: A tomografia computadorizada de 
tórax é essencial na avaliação de muitas queixas e doenças 
torácicas, sendo atualmente um dos exames de imagem mais 
requisitados. Com o contínuo desenvolvimento dos tomógra-
fos, várias alterações cardíacas são passíveis de identificação, 
mesmo em estudos não trigados. O objetivo do presente tra-
balho é enfatizar a importância da análise do coração, des-
crevendo e ilustrando os mais comuns e relevantes achados 
cardíacos na TC de tórax.
métodos: Foram realizadas uma revisão e síntese da literatura 
recente sobre o tema. As alterações cardíacas mais frequentes 
e importantes foram então apresentadas utilizando imagens do 
nosso serviço. Além disso, visando tornar a apresentação mais 
didática, ilustrações esquemáticas foram adicionadas.
discussão: A partir de uma análise estruturada e comparti-
mentalizada, no sentido de dentro para fora, podemos detectar 
alterações intraluminais, endocárdicas/valvares, miocárdicas/
vasculares e pericárdicas/da gordura epipericárdica. Por fim, 
a visão global da morfologia cardíaca complementa o estudo 
do órgão. Trombos, valvulopatias, tumores, áreas de infarto, 
derrames pericárdicos, além de infartos da gordura epiperi-
cárdica são exemplos de achados passíveis de identificação.
Conclusões: Alterações cardíacas detectáveis tomografica-
mente podem fornecer informações clínicas relevantes, cola-
borando para o adequado diagnóstico e tratamento do pacien-
te. Portanto, a avaliação e reconhecimento destas alterações 
precisam ser feitas rotineiramente pelos radiologistas.

Pd.16.011
bronquieCTASiAS: diSTribuiÇÃo e diAgnóS-
TiCo diferenCiAL
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: TORRES P P T S; DANGONI R; SANTOS M R; 
FONSECA L B M; CASTRO  M A; PARREIRA P L; RA-
BAHI MF
instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás, Multimagem Diagnósticos e Clínica Clare
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Autor responsável: Dr. Pedro Paulo Teixeira e Silva Torres
e-mail: pedroptstorres@yahoo.com.br
introdução e objetivos: Bronquiectasia refere-se à dila-
tação anormal e irreversível das vias aéreas, decorrente de 
situações patológicas diversas. Sintomas clínicos variam de 
tosse produtiva crônica, infecções de repetição e hemoptise. 
Os métodos de imagem tem papel definitivo no diagnóstico, 
embora a confirmação do fator etiológico causal seja difícil, 
permanecendo idiopática em grande parte dos casos. Nosso 
objetivo é o de ilustrar casos de bronquiectasias agrupados 
sob padrões de distribuição semelhantes no parênquima pul-
monar.
métodos: Foram retrospectivamente selecionados casos de 
bronquiectasias suspeitadas ou confirmados por métodos de 
imagem (radiografias simples e tomografia computadoriza-
da), sendo os mesmos agrupados nos seguintes padrões de 
distribuição previamente descritos: A) Focal; B) Predomínio 
apical; C) Predomínio basal; D) Predomínio no lobo médio e 
língula; E) Predomínio central.
discussão: São inúmeras as causas de bronquiectasias, in-
cluindo etiologia pós-infecciosa, corpo estranho e neoplasias 
endobrônquicas, fibrose cística, tabagismo, imunodeficiên-
cias, discinesias ciliares primárias, micobacterioses atípicas, 
traqueobroncomegalia e deficiências congênitas de cartila-
gem, dentre outras. A distribuição dos achados nos métodos 
de imagem pode, em algumas situações contribuir para defi-
nição diagnóstica.
Conclusões: Embora bronquiectasias sejam de simples diag-
nóstico aos métodos de imagem, especialmente tomografia 
computadorizada, a definição de sua etiologia é desafiadora. 
Sua distribuição em associação com outros dados de prope-
dêutica clínica é de importante utilidade na prática.

Pd.16.013
PAPeL dA equiPe muLTidiSCiPLinAr no diAg-
nóSTiCo de doenÇAS PuLmonAreS difuSAS: 
enSAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: TORRES P P T S; CARNEIRO D B V; SILVA D 
G S T; MOREIRA M A R; RIOS P B; OLIVEIRA F M; TEI-
XEIRA K I S S; MOREIRA M A C.
instituição: Universidade Federal de Goiás
Autor responsável: Dr. Pedro Paulo Teixeira e Silva Torres
e-mail: pedroptstorres@yahoo.com.br
introdução e objetivos: Atualmente a abordagem multidis-
ciplinar é considerada o padrão ouro na abordagem das pneu-
monias intersticiais idiopáticas, aspecto que pode ser facil-
mente estendido às demais doenças pulmonar difusas. Nosso 
objetivo é ilustrar situações de abordagem multidisciplinar 
em pacientes com doenças difusas que resultaram em con-
cordâncias e discordâncias, e a contribuição do grupo para o 
diagnóstico definitivo.
métodos: Foram retrospectivamente selecionados casos de 
doenças pulmonares difusas de um grupo multidisciplinar, 
sendo transcritas as opiniões e conclusões diagnósticas. Se-
rão ilustrados os dados de propedêutica clínica, imagens to-
mográficas e histopatológicas mais relevantes.
discussão: O método da abordagem multidisciplinar em pa-
cientes com doenças difusas é desafiador e dinâmico, com 
possibilidade de mudanças por vezes significativas na inter-
pretação diagnóstica após surgimento de novas informações 
da equipe. Em algumas situações, o padrão tomográfico asso-
ciado a quadro clínico característico pode ser suficiente para 
conclusão diagnóstica, evitando biópsias cirúrgicas desne-
cessárias. Mesmo após correlação clínico-radiológica-pato-
lógica, algumas vezes o diagnóstico final não é alcançado.

Conclusões: A abordagem diagnóstica de doenças pulmona-
res difusas em grupos multidisciplinares deve ser encorajada, 
visando maior confiança no diagnóstico e melhores resulta-
dos de tratamento.

Pd.16.015
PAreCe mAS nÃo é: APreSenTAÇÕeS inCo-
munS de AfeCÇÕeS PuLmonAreS nA Tomo-
grAfiA ComPuTAdorizAdA que SimuLAm ou-
TrAS PAToLogiAS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LIMA, T.C; RIBEIRO-DOS-SANTOS-JUNIOR, 
V. ; LEE, HJ; AUAD, R.V; BACHION, G.H.; CHI, C. K.; 
SAWAMURA; M.V.Y; CANTONI; S.T.O; LEITE C.C; 
CERRI, G.G.
instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Autor responsável: Dra. THAIS CARNEIRO LIMA
e-mail: THAIMILLA@HOTMAIL.COM
introdução e objetivos: Os padrões da tomografia computa-
dorizada (TC) de tórax permitem, na maioria das vezes,  es-
treitarmos o diagnóstico diferencial das diversas patologias 
pulmonares. Entretanto, não raramente nos deparamos com 
situações em que a apresentação da imagem é incomum e 
confunde o radiologista. O objetivo deste trabalho é ilustrar 
casos deTC com apresentações incomuns de afecções pulmo-
nares, simulando outras patologias.
métodos: Foram selecionados casos do arquivo de imagens 
do serviço que apresentaram manifestações atípicas de diver-
sas afecções pulmonares àTC, que num primeiro momento 
poderiam confundir o diagnóstico diferencial, mas que a ana-
tomia patológica ou o controle evolutivo permitiram confir-
mar seu diagnóstico.
discussão: Doenças infecciosas pulmonares podem rara-
mente se apresentar como múltiplos nódulos circunscritos ou 
nódulo solitário espiculado, mimetizando neoplasias pulmo-
nares primárias ou metastáticas, assim como consolidações 
pulmonares e imagens de árvore em brotamento, típicos de 
infecções pulmonares, podem ser a manifestação de neopla-
sias pulmonares. Opacidades centrolobulares ou espessa-
mento nodular dos septos interlobulares sugestivos respec-
tivamente de processo infeccioso e linfangite carcinomatosa 
podem raramente ser a apresentação da congestão pulmonar.
Conclusões: Apresentações incomuns de afecções pulmona-
res naTC podem simular outras patologias, sendo importante 
ao radiologista o reconhecimento destas situações. A correla-
ção com dados clínicos e laboratoriais e o controle de imagem 
podem contribuir no direcionamento ao diagnóstico correto.

Pd.16.016
mALformAÇÃo AdenomATóide CíSTiCA: re-
LATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: FERCONDINI, M. L.; MELONI, M.; CARMI-
NATTI, R. S.; MERCES, W. M.; CARDOSO, R. C.; BUE-
NO, T. C.; REZENDE, T. C.; LATUF, M. C. M.; VASCON-
CELLOS, G. C.; CARMINATTI, C. S; SILVA, M. C. S.; 
FERREIRA, M. M.; ALMEIDA, F. V. P.; LEITE, A. C. F.
instituição: Faculdade de Medicina de Jundiaí / Icon
Autor responsável: Dra. Marília Leme Fercondini
e-mail: marilialefe@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: A malformação 
adenomatóide cística do pulmão é uma forma rara de doen-
ça pulmonar congênita, de apresentação raramente bilateral. 
Divide-se em três subtipos e o diagnóstico é realizado por 
exames de imagem, inclusive intra útero. O tratamento de es-
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colha é cirúrgico e consiste na lobectomia. Apresenta-se um 
caso de um recém nascido diagnosticado com esta patologia.
história clínica: A ultrasssonografia obstétrica foi realizada 
com 38 semanas de gestação, notando-se cistos no pulmão 
direito e aumento da ecogenicidade do pulmão adjacente, as-
pectos que corroboram a hipótese diagnóstica de malforma-
ção adenomatóide cística do tipo 2.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Consiste numa pato-
logia rara caracterizada por uma anormalidade na dicotomi-
zação do trato respiratório inferior, com crescimento exces-
sivo dos bronquíolos terminais, resultando na formação de 
cistos de variados tamanhos, sendo dividida em três subtipos 
de acordo com suas características. O diagnóstico pode ser 
feito durante a gestação, complementado após o nascimento 
com com raios-X e tomografia computadorizada. A lobecto-
mia pulmonar é o tratamento cirúrgico de escolha.
Conclusões: O paciente está em acompanhamento clínico, 
sem complicações e não há programação cirúrgica até o mo-
mento. Merece destaque em seu diagnóstico, tratamento, 
prognóstico e acompanhamento, sobretudo para nós, médicos 
da área de imagem, que somos os responsáveis pelos primei-
ros contatos com o diagnóstico e atitudes.

Pd.16.017
AVALiAÇÃo Por reSSonânCiA mAgnéTiCA do 
TórAX nAS doenÇAS diAfrAgmáTiCAS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: WADA, D. T.; CIPRIANO, F. E. G.; DESSOTTE, 
L. U.; FAVARA, F. C. D.; ELIAS-JUNIOR, J.; MUGLIA, V. 
F.; KOENIGKAM-SANTOS, M.
instituição: Hospital das clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto/USP
Autor responsável: Dr. Danilo Tadao Wada
e-mail: danilowada@yahoo.com.br
introdução e objetivos: A Ressonância Magnética (RM) é 
um método de grande potencial para avaliação morfológica 
e funcional do diafragma. O desenvolvimento das sequências 
dinâmicas (cineRM) permitiu a avaliação da mobilidade do 
diafragma e de lesões relacionadas. A RM é um método de 
imagem com alta resolução temporal e de contraste tecidual, 
sem exposição à radiação ionizante. Neste trabalho, apresen-
tamos nossa experiência na utilização da RM para avaliação 
das doenças diafragmáticas.
métodos: Ensaio pictórico contemplando as principais do-
enças diafragmáticas, com imagens de RM do tórax utilizan-
do protocolo dedicado, em equipamento de 1,5T. Dentre as 
doenças, destacamos: paresia, paralisia, eventração, hérnia 
diafragmática e pleuropatia restritiva.
discussão: Os casos apresentando demonstram os prós e 
contras da RM. Em relação à radioscopia e à TC, a RM é 
superior por ser capaz de, em um único exame, dar informa-
ções morfológicas, teciduais e funcionais. As limitações da 
RM estão relacionadas principalmente ao tempo de exame, 
custo e contraindicações ao campo magnético (por ex.: mar-
capasso cardíaco).
Conclusões: As doenças diafragmáticas podem ser avalia-
das de forma adequada através da RM. O conhecimento de 
suas indicações e a elaboração de um protocolo adequado são 
fundamentais para difundir e incorporar essa ferramenta na 
prática clínica.

Pd.16.018
VAniShing Lung: ASPeCToS de imAgem e Cri-
TérioS rAdiográfiCoS deSTA Síndrome rArA
Tipo de estudo: Relato de Caso

Autores: BIANCHINI, A.P.A.P.; PADILHA, I.G.; FIOROT, 
V.C.R; LAJARIN, V.S.; GRILL, J.A.T.; SILVA, A.M.; REIS 
JUNIOR, C.G
instituição: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE-
RICÓRDIA DE SÃO PAULO
Autor responsável: Dra. Aline Patrícia Alves Pereira Bianchini
e-mail: aline-patricia@uol.com.br
descrição sucinta do propósito do relato: Este relato ilustra 
um caso de Vanishing Lung Syndrome (VLS) em paciente 
jovem e tabagista, e revisa os critérios diagnósticos estabele-
cidos por imagem desta doença rara.
história clínica: Paciente, 46 anos, masculino, tabagista 25 
anos-maço, admitido com quadro de insuficiência respiratória 
e rebaixamento do nível de consciência. A radiografia de tórax 
evidenciou bolhas gigantes nos campos pulmonares superiores 
e médios bilaterais com redistribuição vascular para as bases e 
compressão dos lobos inferiores, sugerindo VLS. A tomografia 
computadorizada (TC) confirmou os achados radiográficos as-
sociados a ectasia brônquica e focos de enfisema centrolobular.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: VLS é uma doença 
rara, idiopática, caracterizada por enfisema bolhoso gigante, 
assimétrico, predominando nos lobos superiores em homens 
jovens fumantes. Os critérios radiográficos definidos por Ro-
berts et al incluem presença de bolhas gigantes em um ou am-
bos lobos superiores, ocupando pelo menos 1/3 do hemitórax, 
comprimindo o parênquima adjacente. O papel da TC é ca-
racterizar a extensão/distribuição do acometimento pulmonar 
pelas áreas confluentes de enfisema parasseptal que formam 
bolhas gigantes, além das áreas de enfisema centrolobular, es-
tas determinantes do prognóstico e planejamento terapêutico.
Conclusões: O conhecimento dos aspectos de imagem da 
VLS é fundamental para o radiologista torácico, uma vez que 
a TC possui papel fundamental para a diagnóstico e planeja-
mento terapêutico.

Pd.16.019
enfiSemA inTerSTiCiAL PuLmonAr (eiP): im-
PorTAnTe diAgnóSTiCo diferenCiAL em 
PACienTeS PremATuroS Com deSConforTo 
reSPirATório SubmeTidoS À VenTiLAÇÃo 
meCâniCA.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: RAMOS,G. L.; PETTENGILL, A. L. M. ; COSTA, 
A. C. S. ; REIS JÚNIOR, C. G. ; SILVA, A. M.
instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, São Paulo, Brasil.
Autor responsável: Dra. Gabriela Lima Ramos
e-mail: gabrielalimaramos@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Propósito do 
Caso: Relatar caso de enfisema intersticial pulmonar em pa-
ciente recém nascido prematuro, submetido à ventilação me-
cânica e discutir os diagnósticos diferenciais.
história clínica: História clínica: Masculino, recém nascido 
prematuro, evolui com síndrome do desconforto respiratório 
no primeiro dia de vida com necessidade de intubação orotra-
queal. Radiografias do tórax caracterizaram redução da trans-
parência pulmonar, associada a imagens de aspecto cístico 
serpigiformes no hemitórax esquerdo. Após 10 dias sob ven-
tilação mecânica, foi realizada tomografia computadorizada 
(TC) do tórax que evidenciou múltiplas imagens císticas no 
lobo superior esquerdo com trajeto peribroncovascular. Fren-
te aos achados o paciente foi submetido a lobectomia com 
diagnóstico histopatológico de enfisema intersticial pulmonar.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Discussão e diag-
nóstico: O EIP representa complicação rara que acomete 
principalmente os recém-nascidos de baixo peso submeti-
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dos a ventilação mecânica e representa a ruptura das junções 
broncoalveolares sob alta pressão, com extravasamento de ar 
para o interstício, formando então imagens císticas à TC. Os 
principais diagnósticos diferenciais são: malformação adeno-
matoide cística, enfisema
Conclusões: Conclusão: O conhecimendo dos aspectos de 
imagem da EIP e seus diagnósticos diferenciais é fundamen-
tal para o radiologista pediátrico, influenciando a decisão te-
rapêutica e o prognóstico desses pacientes.

Pd.16.020
TuberCuLoSe PuLmonAr em ATiVidAde- 
AChAdoS nA TomogrAfiA ComPuTAdorizA-
dA do TórAX
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: CARVALHO, L.S;  FONTES, C.A.P;  SANTOS, 
A.A.S.M.D; ALEXANDRE, D.C; SHIMIDU, H;  NUNES, 
L.M.O;FERREIRA, A.G; BUSSED, V.M
instituição: Universidade Federal Fluminense
Autor responsável: Sra. Laís Soares de Carvalho
e-mail: la.soaresdecarvalho@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: The 
goal of the study is to describe the CT findings of lung di-
sease in patients with pulmonary tuberculosis,especially in 
immunocompromised.
material e métodos: At a retrospective study of patients 
seen in our department, presenting a review of cases of pul-
monary tuberculosis with aspects pulmonary CT findings as 
disease activity
resultados e discussão: The findings of lung disease are 
centrilobular opacities, consolidation, ground-glass opacity 
without signs of fibrosis associated cavitation, nodules airs-
pace and miliary, bronchial wall thickening and intra and 
interlobular septa, and characteristic lesions dissemination 
bronchogenic. In patients with HIV, tuberculosis can occur at 
any time during the course of the disease, and It may be atypi-
cal and the most common is miliary (hematogenous spread 
and multiple small pulmonary nodules scattered).
Conclusões: Tuberculosis is an infection common in Brazil. 
The early diagnosis and prompt initiation of drug treatment 
is the key to effective control of the disease. Our work des-
cribes CT findings of pulmonary tuberculosis in activity, es-
pecially in immunocompromised patients . However, none of 
the CT findings is absolute and must always be interpreted 
in conjunction with the clinical data associated with suitable 
bacteriological research.

Pd.16.021
imPorTânCiA doS AChAdoS de imAgem no 
diAgnóSTiCo dA eSCLeroSe TuberoSA – re-
LATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: PAIXAO, N.C.F.; VERGILIO, F.S.; YAMASAKI, 
J. M.; DE AZEVEDO, M. M.; JARDIM, L. C.; MARCHIO-
RI, L.B.
instituição: Hospital do Servidor Público do Estado de São 
Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dra. NICELLY CRISTINA FERREIRA 
DA PAIXAO
e-mail: nicellypaixao@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: A esclerose tu-
berosa é uma síndrome genética neurocutânea, autossômica 
dominante, caracterizada por uma variedade de lesões hamar-
tomatosas não malignas e lesões neoplásicas distribuídas em 
diversos órgãos. O presente trabalho objetiva relatar um caso 

de esclerose tuberosa com manifestações torácicas, abdomi-
nais e cerebrais.
história clínica: F.M. N, 40 anos, gênero feminino, histórico de 
crises convulsivas de difícil controle desde os três anos, retardo 
mental e nefrectomia há 25 anos (tumor benigno). As tomogra-
fias computadorizadas (TC) do tórax, abdome e crânio eviden-
ciaram respectivamente, linfangioleiomiomatose, angiomiolipo-
mas renais e nódulos subependimários nos ventrículos laterais.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A esclerose tuberosa 
é uma das síndromes tumorais hereditárias mais comuns com 
uma prevalência de aproximadamente 1:6000 nascidos vivos. 
O diagnóstico desta síndrome é baseado em critérios clínicos 
e radiológicos, sendo estes designados como fatores maiores 
e menores. O diagnóstico definitivo é determinado mediante 
a presença de dois fatores maiores ou um fator maior associa-
do a dois fatores menores.
Conclusões: O diagnóstico clínico da esclerose tuberosa é 
limitado, pois todos os achados cutâneos são dependentes da 
idade e podem não se tornar aparentes até o fim da infância, 
dessa forma, os exames de imagem são imprescindíveis para 
o diagnóstico definitivo desta síndrome.

Pd.16.022
A hiSTóriA dA rAdioLogiA ToráCiCA ConTA-
dA ATrAVéS doS SinAiS rAdioLógiCoS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: ORANGES FILHO, M.; HANAOKA, M. M.; 
SAWAMURA, M. V. Y.; GUERRINI, R. M.
instituição: Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Autor responsável: Dr. marcelo oranges filho
e-mail: marcelo.oranges.filho@gmail.com
introdução e objetivos: Neste ensaio pictórico contaremos a 
história da radiologia torácica por meio do trabalho dos prin-
cipais autores da área e os clássicos sinais e achados patoló-
gicos na radiografia e na tomografia computadorizada. Tem, 
principalmente, o objetivo educacional para residentes, mas 
também é voltado para o radiologista na vida prática.
métodos: Levantamos a literatura em radiologia torácica, 
desde os primeiros autores, e reunimos de maneira prática 
e sucinta os principais achados em radiologia torácica e os 
sinais clássicos descritos.
discussão: A radiologia torácica evoluiu ao longo de déca-
das, contando com a radiografia e a TC como principais mé-
todos no cotidiano. Neste campo, grandes autores como Ben-
jamin Felson, Felix Fleischner, entre outros, deixaram suas 
marcas descrevendo e criando os clássicos sinais e padrões 
patológicos conhecidos por todos, como: o sinal da silhueta e 
o sinal de Fleischner, na radiografia; o sinal do halo, na TC; 
o sinal do S de Golden, tanto para a radiografia como a TC; 
entre tantos outros.  Este ensaio pictórico reúne tais achados 
de imagem e seu significado clínico.
Conclusões: A história da radiologia torácica contada de ma-
neira dinâmica, por meio do trabalho dos grandes autores e 
suas contribuições.

Pd.16.023
fibroeLASToSe PLeuroPuLmonAr idioPáTi-
CA: reLATo de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: ROSEMBERG, S.; HIGA, K.L.; LIMA, C.A.;-
CASTRO, R.N.C.; OLIVEIRA, D.S.; FERREIRA, A.F.P.; 
NOGUEIRA-FILHO, J.M; KISHIMA, C.J.G.; FUJITA, 
C.L.; NOMURA, C.H; NASCIMENTO, E.C.T.
instituição: Instituto do Coração- InCor HCFMUSP
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Autor responsável: Dra. Sharon Rosemberg
e-mail: sharbg@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Fibroelastose 
pleuropulmonar idiopática (IPPFE) foi recentemente reco-
nhecida pela  “European Respiratory Society” e pela “Ame-
rican Thoracic Society “ como uma rara forma de pneumonia 
intersticial idiopática (IIP). O presente relato de caso mostra 
achados típicos na tomografia dessa entidade.
história clínica: FJS, 80 anos, masculino, ex-tabagista 
(40anos/maço), procurou o ambulatório de Pneumologia do 
serviço devido a queixa de tosse e dispnéia aos pequenos es-
forços há cerca de um ano, associado a perda ponderal. Rea-
lizou tomografia de tórax que evidenciava fibrose subpleural 
nos ápices e distorção arquitetural, achados típicos da IPPFE, 
sendo excluídas outras possíveis pneumopatias intersticiais e 
realizada biópsia percutânea confirmando o diagnóstico.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A IPPFE é caracte-
rizada por fibrose envolvendo a pleura e o parênquima pul-
monar subpleural, predominantemente nos lobos superiores. 
Apesar de alguns casos terem relação com transplante de 
medula óssea e outros com historia familiar de fibrose pul-
monar, sua etiologia permanece incerta. O paciente acima 
encontra-se fora dos padrões até então citados pela maioria 
dos autores, porém seus achados de imagem são condizentes 
com as descrições da literatura atribuídas a patologia e seu 
anatomopatológico confirma a hipótese.
Conclusões: O caso ilustra a fibroelastose pleuropulmonar, 
uma patologia rara e recém classificada como IIP, eviden-
ciando a importância de reconhecermos essa nova entidade.

Pd.16.026
ASPeCToS imAgenoLógiCoS dA TuberCuLo-
Se em indiVíduoS Com CondiÇÕeS VAriAdAS 
de imunoSSuPreSSÃo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: TORRES P P T S T; DANGONI R; PEDROSA M 
M R; MORAES V; COSTA L D C; SILVA D C B; GARRO-
TE M S; RABAHI M F.
instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás, Hospital de Doenças Tropicais, Multimagem Diag-
nósticos
Autor responsável: Dr. Pedro Paulo Teixeira e Silva Torres
e-mail: pedroptstorres@yahoo.com.br
introdução e objetivos: A tuberculose é uma infecção gra-
nulomatosa comum, com sérias repercussões de morbidade 
e mortalidade em todo o mundo. Condições de imunossu-
pressão são particular fator de risco para desenvolvimento de 
tuberculose. Nosso objetivo é ilustrar de forma didática os 
principais achados observados em indivíduos com condições 
de imunossupressão diversas, e que desenvolveram tubercu-
lose torácica.
métodos: Foram selecionados casos de indivíduos com imu-
nossupressões diversas [imunodeficiência combinada grave, 
HIV / SIDA, neoplasias, e uso de drogas imunossupressoras 
(corticoides e inibidores de TNF-alfa)] que desenvolveram 
tuberculose torácica, confirmada com diferentes abordagens 
diagnósticas. Os estudos tomográficos e radiográficos dispo-
níveis foram reavaliados, e os aspectos mais didáticos foram 
demonstrados.
discussão: O status imunológico do paciente é fator de risco 
independente para a aparência radiográfica, sendo que indi-
víduos gravemente imunossuprimidos tendem a ter manifes-
tações imagenológicas semelhantes a tuberculose primária. 
Outros aspectos menos frequentes como disseminação hema-
togênica / miliar, também tem maior frequência neste grupo 
de pacientes.

Conclusões: A tuberculose pulmonar é doença de ampla dis-
tribuição, e sua associação a condições de imunossupressão 
pode potencializar os efeitos de morbidade e mortalidade. O 
conhecimento de manifestações imagenológicas neste sub-
grupo pode ser decisiva para condução diagnóstica.

Pd.16.029
enSAio PiCTóriCo: bronquioLiTe obLiTe-
rAnTe.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: AZAMBUJA, J.; WAINSTEIN, B.; TRINDADE, 
R.A.R.; STANGLER, G.P.; WESTPHALEN, S.S.; TAVARES, 
E.N.; PEDROLLO, I.M.; KUPSKE, A.; KRUGER, M.S.; VI-
LAVERDE, A.W.; REICHERT, R.; LONGO, M.G.; KLAES, 
A.I.N.M.; ROCKENBACH, M.A.B.C.; VIEIRA, M.V.
instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Ale-
gre, Rio Grande do Sul, Brasil
Autor responsável: Dr. Régis Augusto Reis Trindade
e-mail: regis.artrin@gmail.com
introdução e objetivos: Relatar e ilustrar os achados de ima-
gem da bronquiolite, assim como as características tomográ-
ficas mais associadas à doença.
métodos: Foram estudados exames de seis pacientes com 
diagnóstico de bronquiolite obliterante (BO) através de to-
mografia computadorizada.
discussão: A BO é uma doença de pequenas vias aéreas in-
feriores caracterizada por estreitamento luminal concêntrico 
dos bronquíolos respiratórios devido a inflamação submuco-
sa e peribroncovascular, resultando em fibrose. Tem diversas 
causas como: idiopática, pós infecciosa, inalação de fumaça 
e pós transplante. Os exames de imagem são fundamentais 
para avaliação diagnóstica. Os sinais direitos de bronquioli-
te incluem, nódulos centrolobulares e padrão em árvore em 
brotamento. Sinais indiretos incluem atenuação em mosaico 
e aprisionamento aéreo.
Conclusões: A BO é uma doença que determina graves se-
quelas pulmonares, aumento a morbidade e mortalidade nos 
acometidos. A BO pode ser sugerida através dos achados tí-
picos na tomografia computadorizadas de tórax.

Pd.16.031
TomogrAfiA ComPuTAdorizAdA do TórAX 
no CânCer de mAmA: o que Todo rAdioLo-
giSTA deVe SAber?
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: COSME, J.D.; MARCHINI, A.S.; REIS, C.G.; PE-
REIRA, H.A.C.; FIOROT, V.C.R.
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo
Autor responsável: Dra. JOYCE DANTAS COSME
e-mail: joycedantascosme@gmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: Revisar os achados por imagem relevantes no contexto 
do estadiamento do câncer de mama, detectáveis através da 
tomografia computadorizada do tórax.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): O 
câncer de mama representa o tipo mais comum de cancer 
em mulheres e a primeira causa de morte por neoplasia nesta 
população, tornando cada vez mais importante o diagnóstico 
não só das alterações mamárias, como também dos achados 
extramamários para o correto estadiamento oncológico.
discussão: Informações como tamanho macroscópico do 
tumor mamário, status linfonodais cervicotorácicos con-
templando informações sobre o acometimento das cadeias 
torácica interna, supraclaviculares, infraclaviculares e axila-
res, extensão do tumor para estruturas da parede torácica e 
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pele, além de acometimento do arcabouço ósseo e à distância 
como pleura, parênquima pulmonar e mediastino, são alguns 
dos achados cruciais no estadiamento da neoplasia mamá-
ria e detectáveis pela tomografia computadorizada do tórax. 
Outras alterações também devem constar em relatório, como 
achados pós-terapêuticos e complicações, ou, eventualmente, 
sinais que sugiram recorrência locorregional, todas essen-
ciais no seguimento.
Conclusões: As alterações extramamárias detectáveis pela 
tomografia computadorizada do tórax são relevantes no esta-
diamento e seguimento dos pacientes acometidos por neopla-
sia mamária e devem ser de largo conhecimento pela comu-
nidade radiológica, pois podem causar direto impacto sobre o 
planejamento terapêutico, previsão prognóstica e seguimento.

Pd.16.033
AneuriSmAS ToráCiCoS: APreSenTAÇÕeS 
nÃo uSuAiS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PEREIRA, H.; SILVA,A.; COSME, J.; FIOROT,V.; 
REIS JR, C.
instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dra. Helena Alves Costa Pereira
e-mail: helenaacp@gmail.com
introdução e objetivos: Os aneurismas torácicos geralmente 
apresentam alta morbidade e mortalidade se não tratados. A 
maioria ocorre na aorta, sendo o principal fator de risco a 
arteriosclerose. Podem afetar outros vasos e serem associa-
dos a outros fatores, tais como doenças do tecido conjunti-
vo e infecções. A complicação mais comum é a ruptura com 
hemorragia, potencialmente fatal. Os métodos de imagem, 
especialmente a angiotomografia, desempenham um papel 
fundamental no diagnóstico e acompanhamento desses aneu-
rismas. Nosso objetivo é ilustrar o espectro de aneurismas 
torácicos com alguns casos incomuns.
métodos: Analisamos as angiotomografias realizadas em 
nossa instituição entre janeiro de 2011 e janeiro de 2016 e 
selecionamos aqueles aneurismas pouco usuais.
discussão: Os aneurismas selecionados foram divididos em 
três categorias: aneurismas aórticos com etiologias incomuns 
(micótica, sifilíticos e associadas à síndrome de Marfan), com-
plicações incomuns (erosão costal e síndromes compressivas 
- como a síndrome de Ortner e síndrome da veia cava supe-
rior) e aneurismas de outros vasos (veia cava inferior, artéria 
brônquica, ponte de safena, artéria inominada, ducto arterioso, 
artéria sublclávia aberrante). Cada afecção foi demonstrada le-
vando-se em consideração outros casos revistos na literatura.
Conclusões: A familiaridade do radiologista com apresen-
tações incomuns dos aneurismas torácicos é essencial para o 
correto diagnóstico, tratamento e manejo do paciente.

Pd.16.035
mAnifeSTAÇÕeS PuLmonAreS ComunS e in-
ComunS do LinfomA: um enSAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: YAMANARI, T.R; RIBEIRO-DOS-SANTOS-JU-
NIOR V.; LIMA T.C.; LEE H.J.; AUAD R.V.; BACHION 
G.H.; CHI C.K.;  SAWAMURA M.V.Y.; CANTONI S.T.O.; 
LEITE C.C.; CERRI G.G.
instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANES
Autor responsável: Dra. Tássia Regina Yamanari
e-mail: ta.yamanari@gmail.com
introdução e objetivos: Linfomas são neoplasias primárias do 
sistema linforreticular, sendo classificados em doença de Hod-

gkin (DH) e linfoma não-Hodgkin (LNH). Podem envolver os 
pulmões por disseminação hematogênica de LNH ou DH; por in-
vasão contígua de linfoma linfonodal hilar ou mediastinal; ou por 
envolvimento pulmonar primário. Este trabalho revê e ilustra os 
achados tomográficos comuns e incomuns de linfoma pulmonar.
métodos: Demonstraremos as manifestações comuns e inco-
muns de linfoma pulmonar através de imagens de TC do arqui-
vo digital da instituição, bem como os dados clínicos relevantes.
discussão: O acometimento pulmonar pelo linfoma pode ter 
uma ampla variedade de achados na TC e os radiologistas 
devem conhecer os padrões mais comuns de envolvimentos 
linfonodal e extranodal (pulmão, pleura, pericárdio e parede 
torácica) na DH e LNH, bem como as características úteis 
para diferenciação entre eles. Também é importante reconhe-
cer manifestações atípicas e/ou incomuns de linfomas pul-
monares, para que nesses casos o diagnóstico não seja erro-
neamente excluído mas possa ser suspeitado pelos padrões de 
imagem juntamente com informações clínicas e laboratoriais.
Conclusões: A familiaridade com a variedade de achados co-
muns e incomuns de imagem do linfoma pulmonar é essen-
cial para os radiologistas, sendo possível suspeitar do diag-
nóstico e direcionar ao tratamento adequado.

Pd.16.036
CALCifiCAÇÕeS PuLmonAreS difuSAS: um en-
SAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SANTOS, R.M.; SANTIAGO, I.B.; SAUER, L.J.; 
ALVES, A.M.A.; SZARF, G.
instituição: UNIFESP
Autor responsável: Dr. Ramón Moura dos Santos
e-mail: ramonmoura64@gmail.com
introdução e objetivos: A deposição difusa de sais de cálcio 
no pulmão pode ser secundária a sequelas pulmonares, por 
altos níveis de sais de cálcio e fosfato  em um pulmão normal 
ou ter uma causa idiopática. O objetivo deste ensaio pictórico 
é estabelecer um padrão de imagem para causas de calcifica-
ções pulmonares difusas.
métodos: Serão analisadas tomografias computadorizadas 
(TC) de tórax com calcificações pulmonares difusas.
discussão: Os achados podem ser classificados em três pa-
drões principais: pequenos nódulos difusos e calcificados, 
múltiplos nódulos ou massas calcficadas e calcificações li-
neares. Causas de pequenos nódulos calcificados distribuídos 
difusamente pelo parênquima incluem infecções, metástases 
pulmonares, doenças ocupacionais e causas idiopáticas como 
microlitíase alveolar pulmonary. As principais hipóteses 
diagnósticas das grandes massas calcificadas são metástases 
pulmonares calcificadas, granulomas calcificados hialiniza-
dos e fibrose maciça progressiva. Ossificação pulmonar pode 
ser idiopática ou associada a uma variedade de doenças pul-
monares, cardíacas ou sistêmicas.
Conclusões: Os diagnósticos diferenciais das calcificações pul-
monares, é baseado no tamanho dos focos de calcificação, na dis-
tribuição pulmonar e nos achados associados. Apesar das limi-
tações que este algoritmo possui, acreditamos que a abordagem 
proposta neste ensaio pictórico pode ser útil no diagnóstico das 
condições que resultam em calcificações pulmonares difusas.

Pd.16.039
SeguimenTo doS nóduLoS PuLmonAreS 
Por meio de TomogrAfiA ComPuTAdorizA-
dA muLTiSLiCe: reComendAÇÕeS dA fLeiS-
Chner SoCieTY
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
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Autores: FARIAS, L.P.G; PADILHA, I.G.; SOARES, 
M.L.L.; CARDOSO, M.A.; ARAÚJO, J.P.O.B.; NEVES, 
M.P.; SANTOS, C.J.J.; MIRANDA, C.M.N.R.
instituição: Clínica de Medicina Nuclear e Radiologia de Ma-
ceió (MedRadiUs) e Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Alagoas (FAMED/UFAL), Maceió, AL, Brasil.
Autor responsável: Dr. Igor Gomes Padilha
e-mail: igorpadilha_@hotmail.com
introdução e objetivos: Nódulos pulmonares são achados 
frequentes na prática clínica e a capacidade de detectá-los 
aumenta cada vez mais conforme as novas gerações de to-
mógrafos utilizados. Este estudo visa demonstrar, por meio 
da tomografia computadorizada multislice (TCMS), o desen-
volvimento de uma abordagem padronizada para a avaliação 
e seguimento de nódulos pulmonares.
métodos: Realizada revisão da literatura e análise retrospec-
tiva de casos de pacientes com nódulos pulmonares, obtidos 
por meio de TCMS. Serão demonstradas as características 
por imagem segundo as recomendações da Fleischner Socie-
ty por meio de reconstruções multiplanares.
discussão: A Fleischner Society define nódulo, de acordo com 
a nomenclatura tomográfica, como “opacidade esférica ao me-
nos moderadamente bem delimitada e não superior a 3cm em 
seu diâmetro máximo”. As caraterísticas de imagem e a deci-
são de seguimento não devem ser baseadas apenas no tamanho 
do nódulo. Deve-se avaliar e classificá-lo de acordo com a lo-
calização, morfologia e aparência (sólido x não-sólido), quan-
tidade e distribuição, padrão de calcificação, teor de gordura, 
taxa de crescimento e interface com o parênquima pulmonar.
Conclusões: Dada a frequência dos nódulos pulmonares na prá-
tica radiológica, há a necessidade de um conjunto de recomenda-
ções claras e evidentes para o seu seguimento à TCMS, evitando 
gastos expressivos e elevada dose de radiação aos pacientes.

Pd.16.040
edemA de reeXPAnSÃo: Série de CASoS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: TEIXEIRA, PACG; ZOGHBI, KK; BIGHETI, BA; 
BARBISAN, CC; MOREIRA, BL; MEDEIROS, AK; SAN-
TANA, PRP; GOMES, ACP.
instituição: Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo 
(MedImagem), São Paulo - SP, Brasil
Autor responsável: Dra. Patricia Alexandra de Carvalho 
Gomes Teixeira
e-mail: pattyacgt@gmail.com
introdução e objetivos: O edema pulmonar de reexpansão 
é uma entidade rara, mas de elevada mortalidade. Portanto, 
o conhecimento da sua etiopatogenia e da técnica adequada 
de drenagem pleural é fundamental para a sua prevenção. O 
diagnóstico correto do edema pulmonar de reexpansão é de 
extrema importância, a fim de instituir precocemente a tera-
pia e reduzir a morbimortalidade.
métodos: Ensaio pictórico com exames de RX e TC de tórax 
de pacientes com diagnóstico de edema de reexpansão, sele-
cionados retrospectivamente do arquivo médico do serviço.
discussão: A patogênese do edema de reexpansão pulmonar 
é multifatorial, sendo que o colapso pulmonar com mais de 
72 horas de evolução parece ser o fator determinante neste 
processo. O diagnóstico é baseado na história clínica, sinto-
matologia e no quadro radiológico. Os achados de imagem 
podem variar, em geral, sendo os mais característicos as opa-
cidades em vidro fosco e focos de consolidação que podem 
ser localizados ou difusos, predominando nas regiões medu-
lares, além de espessamento septal liso, na maioria das vezes 
unilateral em hemitórax abordado para drenagem de derrame 
pleural ou pneumotórax.

Conclusões: O edema pulmonar de reexpansão deve ser in-
cluído como diagnóstico diferencial nos pacientes com histó-
ria de drenagem pleural e reexpansão pulmonar rápida, após 
colapso pulmonar prolongado.

Pd.16.042
ASPeCToS de imAgem dAS ComPLiCAÇÕeS dA 
rAdioAbLAÇÃo PArA TrATAmenTo de fibri-
LAÇÃo ATriAL
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: LIMA, L. F.; AVILA, J. B.; SANTANA, P. R. P.; 
TANAKA, S. W.; BROTTO, M. P. D.; FERNANDES, G. S. 
S.; GOMES, A. C. P
instituição: Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo 
- MEDIMAGEM
Autor responsável: Dra. LILIAN FONSECA LIMA
e-mail: lilian.fl87@gmail.com
introdução e objetivos: Catheter radiofrequency ablation 
currently offers high curative rates for atrial fibrillation, 
being increasingly held worldwide. However, it is not a risk-
free procedure and may be responsible for occasionally com-
plications with an estimated frequency of 4-6%. These poten-
tial complications should be aware of radiologists, especially 
three most common, pulmonary thromboembolism, pulmo-
nary vein stenosis or occlusion and atrio-esophageal fistula, 
whose diagnosis can be established by imaging exams.
métodos: In this pictorial essay, we illustrate and describe 
the three major complications related to the procedure, em-
phasizing the imaging findings.
discussão: The pulmonary veins occlusion and stenosis have 
an incidence between 1 and 10% of patients because the tar-
gets of ablation are ectopic electrical activity foci found in 
about 90% of the pulmonary veins. When these strictures 
are more pronounced, it may cause pulmonary hypertension 
and venous thrombosis, leading to pulmonary infarction and 
other thromboembolic events. The atrio-esophageal fistula, 
although rare, has high morbidity and mortality, requiring 
high level of suspicion in appropriate clinical context.
Conclusões: Computed tomography scans may show direct 
or indirect findings of these complications and radiologist is 
essential to confirm early diagnosis in order to avoid catas-
trophic outcomes.

Pd.16.043
AVALiAÇÃo Por imAgem dAS ALTerAÇÕeS Torá-
CiCAS reLACionAdAS A eXPoSiÇÃo Ao ASbeSToS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: BARBISAN, CC; TEIXEIRA, PACG;  ZOGHBI, 
KK; BIGHETI, BA; MOREIRA, BL; MEDEIROS, AK; 
SANTANA, PR; GOMES, ACP.
instituição: Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo 
- São Paulo -  SP, Brasil (MedImagem)
Autor responsável: Dra. Cinthia Callegari Barbisan
e-mail: cinthia_barbisan@hotmail.com
introdução e objetivos: As manifestações torácicas relacio-
nadas à exposição ao asbestos (amianto) apresentam grande 
prevalência no Brasil, por estar entre os cinco maiores produ-
tores, consumidores e exportadores mundiais deste minério. 
A diversidade e a não especificidade dos achados de imagem 
tornam o seu diagnóstico um desafio. O objetivo deste estu-
do é ilustrar as várias formas de acometimento torácico, de 
forma didática, enfatizando os seus diagnósticos diferenciais.
métodos: Imagens de radiografia e tomografia computado-
rizada de tórax de casos do arquivo médico do serviço com 
alterações torácicas relacionadas ao asbestos.
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discussão: A lei nº 9055 “do uso controlado do amianto” 
foi promulgada em 01/06/95 pelo Congresso Nacional. No 
entanto, a exposição de trabalhadores em diversas categorias, 
como na indústria da construção civil e para isolamento acús-
tico ou térmico, ocorreu por tempo prolongado e sem fisca-
lização até então, fazendo com que nos próximos anos, os 
radiologistas ainda tenham que identificar complicações re-
lacionadas a essa exposição, como derrame ou espessamento 
pleural, placas pleurais, atelectasia redonda, asbestose, carci-
noma broncogênico e mesotelioma.
Conclusões: Diante das alterações acima descritas, os radio-
logistas devem incluir no diagnóstico diferencial a exposição 
ao asbestos como fator causal, sendo muitas vezes o primeiro 
a suspeitar desta relação, facilmente confirmada através de 
uma boa anamnese e histórico ocupacional.

Pd.16.045
miCroLiTíASe ALVeoLAr PuLmonAr: enSAio 
PiCTóriCo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: AFONSO, F. B.; BITTENCOURT, L. K.; FIGUEI-
RA, D. M.; SANTOS, A. A. S. M. D.; MELO, A. S. A.
instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro - Univer-
sidade Federal Fluminense
Autor responsável: Dr. Felipe Batista Afonso
e-mail: felipebafonso@hotmail.com
introdução e objetivos: A microlitíase alveolar pulmonar 
é uma doença incomum, de  herança autossômica recessiva 
e evolução crônica, cuja etiologia é atribuída a distúrbio na 
homeostase do fostato. Caracteriza-se pela deposição nos es-
paços aéreos de microlitos que são concreções calcificadas ar-
redondadas. Existe uma importante dissociação entre os acha-
dos radiográficos e a apresentação clínica, com inicio tardio 
dos sintomas e  diagnóstico predominantemente incidental.
métodos: Este ensaio pictórico tem por objetivo, utilizan-
do casos selecionados de arquivo acadêmico institucional, 
descrever os principais aspectos radiológicos da microlitiase 
alveolar pulmonar.
discussão: Os achados na tomografia computadorizada são 
variados: opacidades em vidro fosco,  calcificações lineares 
subpleurais, pequenos nódulos parenquimatosos, pequenos 
nódulos  subpleurais, calcificações ao longo dos septos in-
terlobulares, pavimentação em mosaico, consolidações e 
cistos subpleurais. As opacidades em vidro fosco e as cal-
cificações lineares subpleurais são considerados os achados 
mais frequentes. A calcificação ao longo dos septos associada 
a opacidades em vidro fosco é considerada patognomônica. 
Os achados na tomografia computadorizada sugerem o diag-
nóstico sem biópsias.
Conclusões: A microlitíase alveolar pulmonar é diagnos-
ticada principalmente em exames de rotina e em investi-
gações de familiares, é fundamental o reconhecimento de 
seus achados tomográficos, permitindo uma estrita investi-
gação diagnóstica.

Pd.16.046
mALformAÇÕeS CArdioPuLmonAreS Congê-
niTAS no AduLTo: um AChAdo PouCo eSPerAdo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: PAIXAO, T.S.A.; LEE, H.J.; SAWAMURA, M.
V.Y.; AUAD, R.V.; KAI CHI, C.; BACHION, G.H. CANTO-
NI, S.T.O.; DAMASCENO, R.S.; LEITE, C.C.; CERRI, G.G.
instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor responsável: Dra. TASSIA SORAYA ARAUJO PAIXAO
e-mail: sol_paixao@hotmail.com

introdução e objetivos: Embora um achado infrequente, 
diversas malformações cardiopulmonares podem ser encon-
tradas em pacientes adultos submetidos a tomografia com-
putadorizada(TC), seja incidentalmente ou em pacientes sin-
tomáticos, decorrentes de complicações, algumas resultando 
em situações de urgência.
métodos: Ilustramos neste trabalho diferentes malformações 
cardiopulmonares encontradas na TC de pacientes adultos, 
destacando a evolução natural e possíveis complicações 
quando não tratadas na infância. Agenesia unilateral artéria 
de pulmonar, drenagem venosa anômala pulmonar e MAC 
são alguns exemplos encontrados incidentalmente; casos de 
atresia brônquica e sequestro pulmonar, por exemplo, foram 
encontrados tanto de forma incidental como com complica-
ções. E algumas malformações cardíacas (como CIA com 
drenagem anômala da veia pulmonar e CIV) foram encon-
tradas em pacientes com repercussões clínicas mais graves.
discussão: As malformações cardiopulmonares congênitas 
têm evolução diversa, muitas delas não necessitando de tra-
tamento, mesmo quando detectadas na infancia, e outras exi-
gindo tratamento cirurgico imediato/precoce, para se evitar 
complicações graves na idade adulta.
Conclusões: O reconhecimento das  malformações car-
diopulmonares congênitas no adulto pode ser um desafio 
diagnóstico, clinica e radiologicamente, principalmente nos 
pacientes em que o diagnóstico é desconhecido e que já se 
manifestam com complicações graves. O conhecimento dos 
achados radiológicos, sua evolução natural e suas potenciais 
complicações podem contribuir no diagnóstico precoce e, 
consequentemente, numa conduta direcionada.

Pd.16.047
PequenoS nóduLoS PuLmonAreS Com diS-
TribuiÇÃo ATíPiCA: AChAdoS TomográfiCoS 
e diAgnóSTiCoS diferenCiAiS.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: AFONSO, F. B.; BITTENCOURT, L. K.; FIGUEI-
RA, D. M.; SANTOS, A. A. S. M. D.; MELO, A. S. A.
instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro - Univer-
sidade Federal Fluminense
Autor responsável: Dr. Felipe Batista Afonso
e-mail: felipebafonso@hotmail.com
introdução e objetivos: Nódulos pulmonares são opacida-
des arredondadas medindo menos que 3,0 cm, descritas como 
pequenos nódulos quando apresentando dimensões inferiores 
a 1,0 cm. Os nódulos pulmonares são classificados quanto 
a  atenuação, os contornos e os padrões de distribuição. Os 
padrões de distribuição são o randômico, centrolobular, pe-
rilinfática e atípico. Identificar diferentes padrões reduz os 
diagnósticos diferenciais.
métodos: Este ensaio pictórico tem por objetivo, utilizan-
do casos selecionados de arquivo acadêmico institucional, 
descrever os principais aspectos radiológicos e diagnósticos 
diferenciais dos pequenos nódulos pulmonares com distri-
buição atípica.
discussão: O padrão atípico é representado pelo sinal da 
galáxia sarcoide, os nódulos conglomerados não confluente 
(sinal do conglomerado sarcoide) e o sinal do halo invertido 
nodular. A distribuição atípica está especialmente relacionada 
com as doenças granulomatosas. O sinal da galáxia sarcoi-
de e os pequenos nódulos conglomerados não confluentes 
possuem a tuberculose e a sarcoidose dentre os principais 
diagnósticos diferenciais. O sinal do halo invertido possui 
doenças infecciosas e não infecciosas em seu diagnóstico di-
ferencial, entretanto o halo com aparência nodular restringi o 
diagnóstico para as doenças granulomatosas.
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Conclusões: Caracterizar a distribuição dos pequenos nódu-
los pulmonares é fundamental para a investigação racional e 
diagnóstico preciso.

Pd.16.049
TuberCuLoSe PLeurAL: enSAio PiCTóriCo
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SAUER, L.J.; PAES, L.P.L.; ZACARIAS M. S.; 
BARROSO JR, J. E. A.; SZARF, G.
instituição: Hospital São Paulo - UNIFESP
Autor responsável: Dra. Luísa Sauer
e-mail: luisasauer@gmail.com
introdução e objetivos: A tuberculose é uma doença multis-
sistêmica com um amplo espectro de apresentações clínicas e 
radiológicas. Dentro desse espectro está o envolvimento pleu-
ral pelo Mycobacterium tuberculosis, que pode ocorrer em 
qualquer uma das formas da doença, seja primária, pós-primá-
ria ou miliar. Nosso objetivo é apresentar um ensaio pictórico 
das manifestações de envolvimento pleural na tuberculose.
métodos: Através de casos clínicos e de uma revisão da literatura, 
buscamos compilar os principais achados radiológicos relaciona-
dos às manifestações do envolvimento pleural pela tuberculose.
discussão: O envolvimento pleural na tuberculose, na maio-
ria das vezes, decorre de extensão de doença parenquimato-
sa pulmonar instalada, mas muitas vezes o derrame pleural 
pode ser manifestação isolada dessa condição. Essa forma da 
doença pode evoluir para complicações com alta morbidade, 
como o empiema crônico, fibrotórax e fístulas broncopleu-
rais, com as quais o radiologista deve estar familiarizado.
Conclusões: O reconhecimento dos achados de imagem rela-
cionados à tuberculose pleural é fundamental para a atuação 
do radiologista no nosso meio, no qual a tuberculose é endê-
mica. Este trabalho reúne alguns dos padrões de apresentação 
radiológica desta forma de tuberculose.

Pd.16.050
ASPeCToS de imAgem do emPiemA PLeurAL 
ATrAVéS dA reSSônAnCiA nuCLeAr mAgnéTiCA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: MIRALDI, F.; BITTENCOURT, LK; MELO, 
ASA.; SANTOS, AASMD.
instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro/ Universi-
dade Federal Fluminense - Niteroi/ RJ - Brasil
Autor responsável: Dra. FERNANDA MIRALDI
e-mail: fernandamiraldi@hotmail.com
introdução e objetivos: Este estudo objetiva apresentar um 
espectro de achados de imagem através de sequências de res-
sonância magnética (RM) no empiema pleural, considerando, 
por exemplo, a etiologia por bactérias e protozoários.
métodos: O líquido pleural tem tipicamente hipossinal nas 
imagens pesadas em T1 e hipersinal em T2, refletindo seu 
conteúdo líquido. Por vezes, seu aspecto pode parecer hete-
rogêneo, podendo estar associado a septações e praticamente 
isointenso, sugerindo exsudato. Não infrequente, o exsudato 
pode apresentar septações de permeio, além de se associar a 
realce pleural tardio pelo meio de contraste à base de gadolí-
neo. Se a estes achados forem acrescidos o aspecto loculado 
e o espessamento da pleura superior a 4 mm, a hipótese de 
empiema pleural assume importante valor.
discussão: Os casos incluíram empiema pleural de origem 
bacteriana e protozoária (amebiana), sendo as espécies iso-
ladas após coleta do material por toracocentese e posterior 
cultura para germes específicos.
Conclusões: A RM é um método acurado para avaliar dife-
rentes apresentaçãoes do derrame pleural e sobretudo o em-

piema. O estudo demonstrou aspectos imagenológicos repre-
sentativos do empiema pleural em etiologias distintas, com 
aspecto diferenciado nas sequências ponderadas em T1 e T2, 
sugerindo correlação da etiologia com a imagem.

Pd.16.051
ASPeCToS de imAgem dAS PrinCiPAiS meTáS-
TASeS PLeurAiS ATrAVéS dA reSSônAnCiA nu-
CLeAr mAgnéTiCA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: MIRALDI F.; BITTENCOURT, LK; ASA, MELO; 
SANTOS, AASMD.
instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro/ Universi-
dade Federal Fluminense - Niteroi/RJ - Brasil
Autor responsável: Dra. FERNANDA MIRALDI
e-mail: fernandamiraldi@hotmail.com
introdução e objetivos: Este estudo objetiva apresentar um 
espectro de achados de imagem através de sequências de resso-
nância magnética (RM) nas principais metástases para a pleura, 
sobretudo o carcinoma broncogênico e a neoplasia da mama.
métodos: O aspecto morfoestrutural consiste de espessa-
mento pleural nodular em geral descontínuo ao longo da su-
perficie pleural, podendo envolver inclusive a pleura medias-
tinal, acometimento este incomum nas doenças infecciosas.
discussão: Os casos incluíram metástases advindas do car-
cinoma broncogênico, neoplasia da mama, ovário e estôma-
go, todas comprovadas com histopatológico, cada qual com 
espessamento pleural exuberante e com expressão de sinal à 
RM diretamente ligada às características do tumor primário, 
tendendo a apresentar hipossinal em T1 e variável em T2.
Conclusões: O estudo demonstrou aspectos representativos 
das principais metástases pleurais, auxiliando o estadiamento 
precoce e acurado por RM, sendo este um método de alta 
resolução que possibilita a distinção entre o espaço pleural 
e a gordura expleural, bem como a identificação do espes-
samento pleural com nodulações na superfície, delineando a 
margem do implante.

Pd.16.053
emboLiA Por ProJéTiL de ArmA de fogo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: SANTOS, L, T, S; MALTA, A,S; FILARDI, C; 
MENDES, E, V; ARAUJO, G, V; LOPES, M, R; OMENA, R.
instituição: Hospital de Base DF
Autor responsável: Dra. Ligia Tamara de Souza Santos
e-mail: ligiatamara16@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: O propósito des-
te relato é descrever os achados na tomografia computadori-
zada (TC) de um caso de tromboembolismo pulmonar (TEP) 
causado por projétil de arma de fogo (PAF).
história clínica: Masculino, 11 anos,  admitido com história 
de ferimento por PAF na região abdominal. No exame físico 
observou-se apenas o orifício de entrada na região lombar. 
A TC de abdome evidenciou hematoma subfrênico à direi-
ta, fraturas em vértebras lombares e projétil alojado anterior 
à L5. Foi submetido a laparotomia exploradora, realizando 
rafia de lesões hepática e diafragmática. Após 20 dias apre-
sentou dispnéia e dor torácica. TC de tórax evidenciou PAF 
na artéria pulmonar lobar inferior esquerda.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A embolia por pro-
jétil de arma de fogo é fenômeno de ocorrência rara no aten-
dimento do paciente politraumatizado. Deve ser suspeitada 
quando não se observa o orifício de saída do projétil. A maio-
ria dos casos são assintomáticos, quando presentes, os sinto-
mas se  caracterizam por dispneia, dor torácica e hemoptise.  
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O sistema arterial é mais acometido que o sistema venoso. 
Os achados de imagem é a presença do artefato metálico no 
interior do vaso associado a infarto pulmonar.
Conclusões: O presente relato de caso tem por objetivo des-
crever um caso raro e simtomático de embolia por projetil.

Pd.16.054
AdenoCArCinomA PuLmonAr Com diSSemi-
nAÇÃo endobrônquiCA.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: CASTRO, R.N.C; NOMURA, C.H.; OLIVEIRA, 
D.S.; PINHEIRO, R.M.; LIMA, C.A.; NOGUEIRA-FILHO, 
J.M.; ROSEMBERG, S.; VASCONCELOS, S.C.; CASTRO, 
A.M.; FERREIRA, A.F.P.
instituição: INSTITUTO DO CORAÇÃO - INCOR HCFMUSP
Autor responsável: Dra. RAFAELA CASTRO
e-mail: rafinha_nc@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Descrever um 
caso raro de adenocarcinoma pulmonar com disseminação 
endobrônquica.
história clínica: Mulher, 65 anos com tosse, dispnéia e he-
mopitise foi admitida em serviço de referência com tomo-
grafia que demonstrava múltiplas opacidades confluentes 
formando consolidações, associadas a opacidades com atenu-
ação em vidro fosco e espessamento de septos interlobulares, 
difusas pelos pulmões, predominando nas regiões centrais, 
compatíveis com neoplasia primária pulmonar. O diagnóstico 
foi confirmado através de biópsia transbrônquica, com lesão 
polipóide irregular positiva para adenocarcinoma. O trata-
mento foi realizado com quimioterapia, havendo regressão/
estabilização da doença.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Os achados radio-
lógicos de lesões endobrônquicas é variável e o diagnóstico 
diferencial abrange massas endobrônquicas benignas, carci-
noma primário de pulmão e metástase de carcinoma endo-
brônquico de órgãos extrapulmonares.Carcinoma de célu-
las escamosas é o subtipo mais comum de tumor primário 
de pulmão com extensão endobrônquica. Caracteriza-se por 
lesão polipóide com material necrótico em sua superfície. 
Mama, rins e cólon são os locais que mais produzem metás-
tases endobrônquicas.
Conclusões: Adenocarcinoma é o tipo histológico mais co-
mum de carcinoma primário de pulmão. A sintomatologia é 
variável e apesar de raro, o acometimento endobrônquico é 
possível, geralmente descrito como adenocarcinoma pobre-
mente diferenciado com crescimento endobrônquico da pe-
riferia para o hilo. Para o correto diagnóstico é mandatório 
realizar biópsia por broncoscopia.

Pd.16.055
AquiSiÇÃo VoLuméTriCA e reConSTruÇÕeS 
3d em eXAme AngioTomográfiCoS PArA 
PeSquiSA de CArdioPATiAS CongêniTAS em 
CriAnÇAS de 0 A 5 AnoS.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: IVAMOTO, R.; SOUZA, F.; ISHIKAWA, W.; 
FERREIRA. E,; TACHIBANA, A.; FUNARI, M.
instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor responsável: Biom. Rafael Kenji Ivamoto
e-mail: kenjivamoto@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Nos-
so objetivo é avaliar a redução de dose e qualidade de exa-
mes em aquisição volumétrica em exames angiotomográficos 
(ATC) torácicos em pacientes pediátricos com cardiopatias 
congênitas (CC), comparando-a com aquisições helicoidais, 

e apresentar uma breve discussão sobre a importância das re-
construções 3D de boa qualidade.
material e métodos: Estudo retrospectivo de ATC torácicos 
pediátricos com CC realizados em tomógrafo de 320 canais, 
no período entre 11/06/2014 e 08/10/2015 em um grande hos-
pital de São Paulo. Foram analisadas a dose de radiação, sua 
qualidade diagnóstica, e necessidade de sedação, comparados 
com ATC realizadas em pacientes com as mesmas caracterís-
ticas, em tomógrafos de 64 canais com protocolos helicoidais.
resultados e discussão: A dose de radiação foi significativa-
mente mais baixa nos exames realizados por uma aquisição vo-
lumétrica e qualidade diagnóstica também foi superior devido 
redução de artefatos de movimentos cardíacos e respiratórios, 
quando comparados à exames realizados com aquisição heli-
coidal. A redução de dose e aumento de qualidade diagnóstica 
é de grande importância para exames pediátricos, além disto, 
mesmo com esta redução de dose, é possível realizar recons-
truções 3D que são de grande valia para o médico cirurgião.
Conclusões: A aquisição volumétrica reduz significativa-
mente a dose de radiação em ATC do tórax, permitindo tam-
bém uma melhor qualidade diagnóstica.

Pd.16.056
iLuSTreS (deS)ConheCidoS?! ePônimoS em 
rAdioLogiA ToráCiCA de ASkin À weSTer-
mArk: enSAio PiCTóriCo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SPERB, APVFB.; LIMA, MR.; SCORTEGAGNA, 
FA.; STRIEDER, DL.; SIECK, GG.; SILVA, TKB.
instituição: pontificia universidade catolica do rio grande do 
sul (PUCRS), hospital são lucas (Porto Alegre/RS/Brasil).
Autor responsável: Dra. ana paula vieira fernandes benites sperb
e-mail: anasperb@hotmail.com
introdução e objetivos: A palavra epônimo deriva do Gre-
go “eponymos”, que significa “em nome de”, e designa o(s) 
nome(s) do(s) indivíduo(s) que primariamente descobriu e/
ou descreveu uma estrutura anatômica, uma patologia e seus 
processos, um princípio fisio ou biológico, ou uma técnica 
de intervenção médica.  Em radiologia seu uso é corrente na 
área ortopédica, porém na radiologia torácica encontramos 
poucos estudos que versam sobre o assunto.
métodos: Realizou-se uma busca na base de dados “Pub-
med” por artigos publicados nos últimos 10 anos que apre-
sentassem os unitermos “eponyms”, “radiology eponyms” e 
“thoracic radiology eponyms”, e entre 77 encontrados foram 
selecionados 12 cujo cerne foi radiologia torácica e cujo con-
teúdo fundamentou o ensaio pictórico com imagens do Ser-
viço de Radiologia.
discussão: Há uma tendência ao abandono de epônimos, 
porém estes estão de tal modo difundidos que estar fami-
liarizado com esta forma de nômina é parte fundamental da 
educação médica. Na radiologia torácica não é diferente, e 
esse conhecimento é importante tanto para a identificação de 
sinais radiológicos quanto para o desfecho diagnóstico.
Conclusões: Identificamos 47 epônimos com apresenta-
ção típica em radiologia torácica, cuja explanação sobre 
seu significado e representação imagenológica são com-
ponentes importantes para o aprendizado e a prática da 
radiologia torácica.

Pd.16.057
hemAngiomAToSe CAPiLAr PuLmonAr e   
doenÇA Veno-oCLuSiVA PuLmonAr: reLATo 
de CASo.
Tipo de estudo: Relato de Caso
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Autores: UTIDA, H.M.; OROZCO, O.F.G.; HOFFMANN, 
M.P.; VIEIRA, V.L.G;  DOS SANTOS, G.R.; MAHFOUZ, 
K.; ESCUISSATO, D.L.
instituição: Hospital de Clínicas da Universidade Federal do 
Paraná.
Autor responsável: Dra. hellen utida
e-mail: utida86@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar um caso 
de hemangiomatose capilar pulmonar (HCP) e outro de doen-
ça veno-oclusiva pulmonar (DPVO), salientando seus aspectos 
de imagem e enfatizando a importância do conhecimento des-
tas entidades incomuns, que se tratadas como as outras causas 
de hipertensão pulmonar podem ter um desfecho catastrófico.
história clínica: Duas pacientes com quadro de dispnéia, 
uma com 26 anos e outra com 37 anos, a primeira era previa-
mente saudável e a segunda estava em tratamento para lúpus 
eritematoso sistêmico.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Aumento da pressão da 
artéria pulmonar e de seu calibre em associação com pulmões 
difusamente heterogêneos caracterizados por nódulos centro-
lobulares na tomografia computadorizada do tórax. O caso de 
HCP apresentava hipertrofia do ventrículo direito e  o caso de 
DPVO apresentava câmaras cardíacas normais na tomografia.
Conclusões: A  HCP se caracteriza  por uma proliferação exa-
gerada de capilares no interstício pulmonar e septos alveola-
res. Já  a DPVO decorre da fibrose intimal de veias e vênulas 
pulmonares. Em ambas o uso de tratamentos comuns para hi-
pertensão pulmonar tais como os  vasodilatadores é inefetivo, 
pois a resistência venosa pulmonar não é alterada, levando ao 
edema pulmonar, por isso cabe ao médico radiologista não se 
contentar em apenas identificar os sinais de hipertensão pul-
monar, mas também sugerir qual sua provável origem.

Pd.16.060
AVALiAÇÃo Por imAgem no diAgnóSTiCo di-
ferenCiAL dAS mASSAS mediASTinAiS hiPer-
VASCuLAreS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: KRUMENAUER, MZ.; FIGUEIREDO, CB.; 
SANTANA, PRP.; GOMES, ACP.; BROTTO, MP.; TA-
NAKA, SW.; FERNANDES, GS.
instituição: Hospital Beneficência Portuguesa - Med Ima-
gem, São Paulo, São Paulo, Brasil.
Autor responsável: Dr. Marcelo Zuchetto Krumenauer
e-mail: marcelozk29@gmail.com
introdução e objetivos: As massas mediastinais possuem 
amplo diagnóstico diferencial, utilizando-se como principal 
referência a sua localização, de acordo com a divisão do me-
diastino em compartimentos. A caracterização tecidual des-
tas lesões através da tomografia computadorizada(TC) e da 
ressonância magnética(RM) pode ser diagnóstica em algu-
mas situações. A presença de intenso realce pelos meios de 
contraste definem a natureza hipervascular de algumas destas 
lesões, criando um subgrupo específico. A proposta deste en-
saio pictórico é descrever e ilustrar os achados radiológicos 
das massas mediastinais hipervasculares em seus diferentes 
métodos por imagem, ressaltando o papel crescente que a 
RM tem assumido nos últimos anos.
métodos: Ensaio pictórico com exames de TC e RM de tórax 
de pacientes com massas mediastinais hipervasculares, sele-
cionados retrospectivamente do arquivo médico do serviço.
discussão: As massas mediastinais hipervasculares são na 
maioria das vezes achados radiológicos incidentais, podendo 
apresentar sintomas clínicos diversos, como rubor, dispneia e 
aumento da pressão arterial. Dentre as principais patologias 
envolvidas destacamos doença de Castleman, paragangliomas, 

tumores carcinoides tímicos, adenomas ectópicos da paratireoi-
de, malformações vasculares, lesões tireoidianas e metástases.
Conclusões: O conhecimento dos aspectos de imagem das 
massas mediastinais hipervasculares em seus diferentes mé-
todos, proporciona ao radiologista a possibilidade de estreitar 
o diagnóstico diferencial, permitindo uma melhor abordagem 
diagnóstica e terapêutica.

Pd.16.061
LeSÃo PuLmonAr AgudA ASSoCiAdo À TrAnS-
fuSÃo ( TrALi ): reLATo de CASo e reViSÃo dA 
LiTerATurA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: FERREIRA , M.M ; ALMEIDA , F.V.P; SILVA , 
M.C.S;LEITE , A.C.F.L; REZENDE , T.C; LATUF, M.C;-
FERCONDINI , M;RODRIGUES, W.M.
instituição: FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI. 
CLÍNICA ICON
Autor responsável: Dr. Murilo Molina Ferreira
e-mail: Murilomolina@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Reconhecer a 
principal causa de morbi mortalidade relacionada à transfu-
são sangüínea , sendo muitas vezes subdiagnosticada tanto 
por não ter etiologia totalmente definida , quanto por ser des-
conhecida e muitas vezes confundida com outras situações de 
insuficiência respiratória como sindrome da angústia respira-
tória  e sobrecarga circulatória (SARA)
história clínica: .Feminina , 65 anos , com história de ane-
mia grave secundária à doença crônica ( hipertensão , diabe-
tes e insuficiência renal crônica ) , em investigação de sindro-
me consuptiva , encaminhada para correção de anemia grave, 
chega ao pronto socorro estável clínico e hemodinamicamen-
te. Após 3 horas da transfusão de 4 bolsas de concentrado 
de hemacias a mesma evoluiu com dispnéia e hipoxemia , 
necessitando entubação orotraqueal e internação em centro 
de terapia intensiva.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A importância do re-
conhecimento da TRALI deve-se ao fato de que a radiologia 
pode influenciar no diagnóstico quando associada à história 
clínica , sendo que os principais achados semelhantes aos da 
SARA. Mesmo de etiologia não elucidada existem medidas 
preventivas que os bancos de sangue podem realizar , como 
desqualificação temporária de doadores envolvidos em casos 
confirmados e o uso de hemocomponentes desleucotizados.
Conclusões: O reconhecimento dos sintomas e o adequado 
manejo clínico implicam no aumento do potencial de cura.

Pd.16.062
AneuriSmA roTo de ArTériA PuLmonAr Sub-
SegmenTAr em PACienTe Com hiPerTenSÃo 
PuLmonAr TromboembóLiCA CrôniCA: re-
LATo de CASo.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: BARROSO JR, J.E.A.; FONSECA, A.X.C.; FER-
NANDES, V.B.; RAMOS, R.P.; ARAKAKI, J.S.O.; MISS-
RIE, I.; SZARF, G.; VERRASTRO, C.G.Y
instituição: Departamento de Diagnóstico por Imagem da 
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 
Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil.
Autor responsável: Dr. JOSE ELMADAN ALBUQUER-
QUE BARROSO JUNIOR
e-mail: elmadanjr@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Aneurismas e 
pseudoaneurismas das artérias pulmonares são relativamente 
incomuns. O diagnóstico pode ser confirmado por angioto-



130 46a Jornada Paulista de Radiologia

mografia computadorizada (ATC). O objetivo deste estudo é 
descrever o desenvolvimento de aneurisma em artéria pulmo-
nar periférica, em paciente com diagnóstico de Hipertensão 
Pulmonar (HP).
história clínica: Paciente feminino, 35 anos, em tratamen-
to regular para HP secundária a tromboembolismo pulmo-
nar crônico (TEPC) há nove anos. Apresentou dor torácica, 
dispnéia e tosse com hemoptise, procurando atendimento mé-
dico de urgência, com realização de ATC do tórax.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Além dos sinais de 
TEPC já caracterizados em estudos anteriores, foi possível 
observar a presença de aneurisma sacular de artéria subseg-
mentar para lobo médio, novo em relação aos exames an-
teriores da paciente. Ao redor do aneurisma existiam áreas 
de consolidação e atenuação em vidro fosco representando 
extensa hemorragia alveolar. A paciente foi a óbito e no estu-
do macroscópico do segmento pulmonar relacionado, obser-
vou-se dilatação focal correspondente da estrutura vascular, 
confirmando os achados de imagem.
Conclusões: Embora raros, a identificação de aneurismas e 
pseudoaneurismas das artérias pulmonares são importantes pelo 
risco de ruptura e alta morbidade e mortalidade associadas, de-
vendo ser prontamente reconhecidos nos estudos de imagem 
permitindo a instituição de terapia apropriada antes do desen-
volvimento de complicações graves como a descrita neste relato.

Pd.16.063
TrAqueobronComegALiA: Síndrome de 
mounier-kuhn - reLATo de CASo.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: LIMA, C.A.; NOGUEIRA-FILHO, J.M.; ROSEM-
BERG, S.; CASTRO, R.N.C.; OLIVEIRA, D.S.; OMAR, 
K.S.; FERREIRA, A.F.P.; SANTANA-NETTO, P.V.; NO-
MURA, C.H.
instituição: Instituto do Coração - INCOR HCFMUSP
Autor responsável: Dra. Camila Antunes Lima
e-mail: camilablun@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: O propósito é 
relatar um caso de traqueobroncomegalia (Síndrome de Mou-
nier-Kuhn), uma entidade rara, caracterizada por importante 
dilatação da traquéia e brônquios principais, associada à di-
verticulose traqueal, bronquiectasias e infecções de repetição.
história clínica: Neste estudo, apresentamos um caso de pa-
ciente do sexo masculino, 60 anos, ex-tabagista há 15 anos 
(60 anos/maço) com quadro de dispnéia, tosse crônica e in-
fecções respiratórias de repetição desde a juventude, inclusi-
ve com episódios de internação hospitalar. O diagnóstico de 
traqueobroncomegalia (TBM) foi realizado pela tomografia 
computadorizada (TC).
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Os aspectos radio-
lógicos da traqueobroncomegalia foram caracterizados em 
1932 por Mounier-Kuhn. Apenas 97 casos foram relatados 
na literatura até 1991. A TBM é uma entidade subdiagnosti-
cada quando apenas utilizada a radiologia convencional para 
a investigação, principalmente em pacientes que apresentam 
bronquiectasias. A TC e a RM possibilitam medidas mais 
acuradas dos diâmetros traqueais e brônquicos, confirman-
do o diagnóstico sem a necessidade de métodos invasivos. A 
TC de alta resolução ainda possibilita avaliar as alterações da 
mucosa traqueobrônquica e do parênquima pulmonar, confe-
rindo aspectos diagnósticos e prognósticos.
Conclusões: A TC está indicada em pacientes com infecções 
respiratórias de repetição das vias aéreas inferiores para a ca-
racterização de eventuais condições predisponentes, como a 
traqueobroncomegalia.

Pd.16.064
CiSTo bronCogêniCo PuLmonAr em AduL-
ToS: umA eXCeÇÃo À regrA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: QUEIROZ, M.R.; FARIA, R.S.C.; SHAFFER, 
KITT.; VEGA, N.A.; VALENTIN, M.V.N.
instituição: DOCUMENTA CENTRO AVANÇADO EM 
DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RIBEIRÃO PRETO-SP, 
BRASIL
Autor responsável: Dr. Marcus Vinicius Nascimento Valentin
e-mail: marcusvalentin@terra.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
objetivo deste estudo é estudar a ocorrência do cisto bronco-
gênico pulmonar em adultos e reabordar a definição de cisto 
existente no glossário de termos em imagem torácica da so-
ciedade Fleischner e no consenso brasileiro sobre a termino-
logia dos padrões fundamentais da TC de tórax
material e métodos: Foi realizada revisão da literatura sobre 
cisto broncogênico pulmonar, sendo feita comparação entre 
os artigos avaliados e também análise dos casos de arquivo 
pessoal dos autores
resultados e discussão: A literatura disponível se apresenta 
escassa no tocante ao cisto broncogênico pulmonar em adul-
tos, sobretudo com relação a análise específica da espessura 
de sua parede. Seguindo o conceito existente de cisto pul-
monar, pode-se verificar que alguns casos de cisto bronco-
gênico ficam fora da definição mais usada de cisto, gerando 
controvérsia terminológica. Apesar de o cisto ter geralmente 
paredes finas e regulares, encontramos cistos broncogênicos 
pulmonares de paredes espessas e irregulares
Conclusões: Enfatizamos a importância do reconhecimento 
do cisto broncogênico pulmonar enquanto anormalidade con-
gênita, por vezes, esquecida pelo médico radiologista de ser in-
cluída nos diagnósticos diferenciais. Sugerimos ainda a inclu-
são de adendo ao conceito de cisto existente na literatura mais 
usada, pois, controversamente, o cisto broncogênico pulmonar 
pode não se enquadrar dentro da atual definição radiológica.

17 - uLTrASSonogrAfiA

Pd.17.001
ArmAdiLhAS uLTrASSonográfiCAS do TrA-
To urinário
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: TAVARES, C. C.; KANAS, A. F.; FRANCISCO-
NETO, M. J., ZAVARIZ, J. D.; CHAMMAS, M. C.;  CERRI, 
G.G.
instituição: HC-FMUSP/SP
Autor responsável: Dra. CAMILA TAVARES
e-mail: camilatavarees@gmail.com
introdução e objetivos: Sendo um método de imagem am-
plamente disponível, não invasivo e que não envolve radia-
ção ionizante, a ultrassonografia (US) é o estudo inicial para 
avaliação de uma série de condições do trato urinário, como 
as obstrutivas ou neoplásicas (renais e da bexiga). Entretanto 
algumas armadilhas tem sido relatadas e o principal objetivo 
desse estudo é ilustrar exemplos das armadilhas de imagem 
relacionadas à US do trato urinário.
métodos: Selecionamos uma série de casos do nosso serviço 
que representa exemplos de armadilhas da US do trato urinário.
discussão: Várias armadilhas podem ser citadas nesse ensaio 
pictórico para a US do trato urinário, como condições que 
mimetizam tumores renais, dentre as quais as variações ana-
tômicas e condições infecciosas e vasculares; um cálculo ure-
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teral obstrutivo que falha em causar dilatação do sistema cole-
tor ou uma lesão isoecogênica da bexiga que pode ser perdida.
Conclusões: Diante da prevalência dessa fonte de potenciais 
equívocos, identificar as principais armadilhas da US do trato 
urinário e triar os pacientes para o manejo apropriado é indis-
pensável no conhecimento de qualquer radiologista.

Pd.17.002
diAgnóSTiCo Pré-nATAL de gêmeo ACArdi-
Co: reLATo de CASo.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: GERALDO, J.; TRIPPIA, C.R.; CABOCLO, M.
F.S.F.; MILLER, W.P.; TAZIMA, L.
instituição: Hospital São Vicente
Autor responsável: Dra. JAMYLLE GERALDO
e-mail: jamyllegeraldo@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: As gestações múl-
tiplas podem apresentar diversas complicações, a mais rara é a 
síndrome da acardia fetal, presente em 1% das gestações geme-
lares monocoriônicas. O objetivo deste trabalho é demonstrar o 
diagnóstico ultrassonográfico através de alguns critérios: ges-
tação gemelar monocoriônica, fluxo reverso no cordão umbili-
cal e aorta descendente, presença de anastomoses arterio-arte-
riais e ausência cardíaca parcial ou completa em um dos fetos.
história clínica: Reportamos o caso de uma paciente de 32 
anos, gestante gemelar de 24 semanas, cuja  ultrassonografia 
morfológica evidenciou feto acárdico, hidrópico e com invo-
lução cefálica. O gêmeo normal não apresentou malforma-
ções ou complicações.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A fisiopatologia da 
síndrome da acardia fetal não é bem conhecida, acredita-se 
que existam anastomoses vasculares que desviam o sangue do 
gêmeo normal para o acárdio, levando a uma circulação rever-
sa. O gêmeo acárdico quase sempre apresenta involução ce-
fálica, ausência ou malformações de outros órgãos. O gêmeo 
normal pode sofrer complicações como insuficiência cardíaca, 
polidrâmnia, hidropsia, restrição de crescimento e óbito fetal.
Conclusões: Assim, a síndrome da acardia fetal é uma rara 
complicação das gestações múltiplas monocoriônicas, de mé-
todo diagnóstico acessível e que pode ser feito precocemente, 
evitando um desenlace fatal para o feto normal.

Pd.17.003
ruPTurA uTerinA: reLATo de TrêS CASoS.
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: GERALDO, J.; TRIPPIA, C.R.; CABOCLO, M.
F.S.F.; DE LIMA, R.; NICOLODI, G.C.; CASTRO, F.
instituição: Hospital São Vicente
Autor responsável: Dra. JAMYLLE GERALDO
e-mail: jamyllegeraldo@gmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: O objetivo deste 
trabalho é descrever os principais achados de imagem de ro-
tura uterina em gestantes no terceiro trimestre
história clínica: Descrevemos três casos de ruptura uteri-
na em gestantes no terceiro trimestre com cesárea prévia que 
culminaram em óbito fetal.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A rotura uterina é 
uma entidade rara e com potencial catastrófico e muitas vezes 
fatal para a mãe e o feto. A cesárea prévia é o principal fator 
de risco e sua importância cresce em virtude do grande núme-
ro desses procedimentos realizados no Brasil. A rotura uteri-
na é definida como sendo uma solução de continuidade da 
espessura total da parede uterina e do peritônio sobrejacente, 
com ou sem expulsão do feto para o interior da cavidade ab-
dominal, achados estes observados nos exames de imagem.

Conclusões: Até o momento, não existem características pré-
natais capazes de prever de maneira consistente a ocorrência 
de rotura uterina, assim o diagnóstico implica em um elevado 
nível de suspeição, principalmente naquelas com história de 
cesariana anterior. Desse modo, por ser uma emergência, o 
papel do radiologista é essencial para o diagnóstico correto e 
avaliação da viabilidade fetal.

Pd.17.004
eXPeriênCiA iniCiAL Com uSo de ConTrASTe uL-
TrASSonográfiCo em um hoSPiTAL TerCiário
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: STRIEDER, D.L.; SIECK G.G; SCORTEGAG-
NA, F.A.; LIMA, M.R.; TRAMONTIN, G.F.; SPERB, A.P.
V.F.; CAVAZZOLA,S.A.
instituição: Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul
Autor responsável: Dra. DÉBORA LUNKES STRIEDER
e-mail: deboralkstrieder@hotmail.com
introdução e objetivos: Agentes de contrastes ultrassono-
gráficos (ACU) são microbolhas de gás estáveis injetados na 
corrente sanguínea periférica, à semelhança dos contrastes de 
Tomografia Computadorizada (TC) e Ressonância Magnéti-
ca. ACU foram recentemente reintroduzidos para avaliação 
de lesões hepáticas e esplênicas. Surgem como método alter-
nativo, possibilitando avaliação em tempo real, sem uso de 
radiação e podendo ser usado em pacientes alérgicos a iodo 
ou com insuficiência renal (IR). Relataremos os primeiros ca-
sos avaliados com ACU em nosso serviço, revisando as prin-
cipais características de imagem para diagnóstico diferencial 
das lesões.
métodos: Selecionou-se cinco pacientes com lesões hepá-
ticas, renais ou ovarianas, avaliados por ultrassonografia 
(US) e/ou CT, sem diagnóstico definitivo por estes méto-
dos. Estes pacientes realizaram US com ACU, que elucidou 
seus diagnósticos.
discussão: Foram caracterizados através dos padrões de 
impregnação das lesões pelo ACU: hemangioma hepático 
(impregnação globuliforme), esteatose focal (homogeneiza-
ção ao ACU de lesão hipoecóica do parênquima), metástase 
hepática (“wash out“ rápido ao ACU), cistos renais e cistos 
ovarianos (não impregnação ao ACU).
Conclusões: O uso de ACU permitiu uma nova abordagem 
nos pacientes alérgicos a contraste iodado e/ou com IR, pos-
sibilitando uma maior acurácia diagnóstica. Em nossa expe-
riência inicial, demonstrou ser um método eficaz e com boas 
perspectivas para uso futuro.

Pd.17.005
nÃo PerCA A oPorTunidAde uLTrASSono-
gráfiCA de eLuCidAr Abdome Agudo infA-
mATório
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: TUFIK, S. B.; HANAOKA, M. M.; KANAS, A. F.; 
FRANCISCO-NETO, M. J.; ZAVARIZ, J. D.; CHAMMAS, 
M. C.; CERRI, G. G.
instituição: Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Autor responsável: Dr. Sergio Brasil Tufik
e-mail: tufiksb@gmail.com
introdução e objetivos: O abdome agudo inflamatório é de-
finido pela presença de dor abdominal difusa, súbita e que 
necessita de intervenção médica de urgência. Engloba uma 
grande quantidade de doenças altamente prevalentes, como 
apendicite, pancreatite, colecistite e diverticulite, que apre-
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sentam alta morbidade e mortalidade, caso não sejam devi-
damente abordadas. A ultrassonografia é uma das principais 
ferramentas diagnósticas para uma condução adequada da 
maioria destes casos e, portanto, o domínio dos seus princi-
pais achados é fundamental para o radiologista.
métodos: A partir de exames realizados no pronto-atendi-
mento do nosso serviço, foram selecionados  casos  didáticos 
para demonstrar os achados ultrassonográficos mais relevan-
tes para o diagnóstico das mais importantes doenças engloba-
das na síndrome de abdome agudo inflamatório.
discussão: A ultrassonografia e a tomografia computadori-
zada são os exames de imagem mais importantes para confir-
mar o diagnóstico de abdome agudo inflamatório. Entretanto, 
a ultrassonografia destaca-se por seu menor custo, grande 
acessibilidade, por não gerar radiação ionizante e, ainda as-
sim, apresentar boas sensibilidade e especificidade.
Conclusões: A ultrassonografia frequentemente é o fator 
determinante para a condução de casos de alta morbidade e 
mortalidade de pacientes com abdome agudo inflamatório. 
Desta forma, é fundamental que o radiologista domine este 
método e saiba reconhecer os principais sinais ultrassonográ-
ficos destas condições.

Pd.17.007
nóduLoS TireoidiAnoS: CorreLAÇÃo de CA-
rACTeríSTiCAS uLTrASSonográfiCAS e Ti-
rAdS Com reSuLTAdoS CiToLógiCoS.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: BERTIN, S. K.; FREITAS, A. G.; BITENCOURT, 
A. G. V.; PORTO, G. C. L. M.; VIEIRA, D. R.; ADACHI, K. 
M.; MURELLI, I. L.
instituição: CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
Autor responsável: Dr. DIEGO ROSSEMAN VIEIRA
e-mail: drdiegovieira@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Cor-
relacionar as características ultrassonográficas dos nódulos 
tireoidianos, baseadas no TIRADS (Thyroid Image Repor-
ting And Data System), com resultados citológicos obtidos 
por punção aspirativa por agulha fina (PAAF).
material e métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, 
realizado pela revisão de imagens e citologia de nódulos  
tiroideanos submetidos a PAAF. Foram avaliados 174 nó-
dulos em 145 pacientes entre 12/2013 a 12/2014. As ca-
racteristicas avaliadas foram tamanho, composição, eco-
genicidade, margens, forma, calcificações e classificação 
TIRADS. Calculado o odds ratio (OR) de todas as variá-
veis, sendo considerados estatisticamente significativos os 
resultados com p<0,05.
resultados e discussão: A idade média dos pacientes foi 
59,9 anos (12-82 anos), sendo 93,8% do sexo feminino. O 
diâmetro médio das lesões foi 2,1 cm (0,5-7,5 cm). Os re-
sultados citológicos apresentaram 24,1%  de amostra insatis-
fatória/não-diagnóstica, 48,9% citologia benigna, 22,4% in-
determinados e 4,6% suspeito de malignidade. Após análise 
multivariada, as características margem irregular (OR:7,86/
p=0,022) e classificação mais suspeita segundo o sistema 
TIRADS (OR:19,78/p=0,001) apresentaram correlação com 
maior risco para malignidade.
Conclusões: Nódulos tireoidianos são comuns e a maioria 
é benigna. As características ultrassonográficas, utilizadas 
de maneira isolada, não apresentam boa acurácia. A classi-
ficação TIRADS pode auxiliar a padronização de relatórios 
para predição de malignidade, facilitando a recomendação de 
prosseguimento da investigação em casos selecionados.

Pd.17.011
PSeudoAneuriSmA Com TromboSe dA ArTé-
riA rAdiAL – um CASo Sem TrAumA ou ProCe-
dimenTo LoCAL PréVio
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: DUARTE, E.R.; DUARTE, M.L.
instituição: Clinica Radiológica e Especialidades Médicas 
São Gabriel
Autor responsável: Dr. Marcio Duarte
e-mail: mld_44@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar e revisar a li-
teratura de uma doença que, normalmente, apresenta história de 
trauma ou cirurgia anterior, mas, no nosso caso, não apresenta.
história clínica: Homem de 69 anos com dor no punho di-
reito e limitação funcional há 06 meses. Apresenta nítido ede-
ma na mão e no punho ao exame físico.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Há três características 
de pseudoaneurismas na ultrassonografia: a presença de pulsa-
tilidade expansível, detecção de fluxo turbulento (sinal do “yin 
-yang”) e um hematoma com ecogenicidade variável. A iden-
tificação da onda espectral “to-and-fro” no colo é considerada 
patognomônico do pseudoaneurisma. Os pseudoaneurismas 
da artéria radial são incomuns e são formados geralmente por 
trauma penetrante de um vaso nativo, seguido de hemorragia 
e extravasamento. Embora a detecção de tais complicações 
possa ocorrer algumas horas após o momento do insulto, es-
sas complicações podem ocorrer vários meses depois. Quando 
trombose progressiva do pseudoaneurisma pode ser demons-
trada, não havendo aumento do pseudoaneurisma, sem evidên-
cia clínica de neuropatia ou dor, esses resultados que anunciam 
uma tendência para a resolução do pseudoaneurisma.
Conclusões: O diagnóstico precoce de pseudoaneurismas do 
membro superior é de extrema importância, pois podem cau-
sar tromboembolismo, levando à isquemia e gangrena, resul-
tando, possivelmente, em amputação.

Pd.17.012
Síndrome do TúneL CubiTAL CAuSAdA Por 
múSCuLo AnCôneo ePiTroCLeAr – reLATo 
de CASo e reViSÃo dA LiTerATurA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: DUARTE, E.R.; DUARTE, M.L.
instituição: Clinica Radiológica e Especialidades Médicas 
São Gabriel
Autor responsável: Dr. Marcio Duarte
e-mail: mld_44@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar e revisar 
a literatura da síndrome do túnel cubital causada pelo múscu-
lo ancôneo epitroclear.
história clínica: Mulher de 34 anos com dor intermitente en-
tre epicôndilo medial e o olécrano esquerdo, além de dormên-
cia na mão por dois meses. Nega a prática esportiva. Exame 
físico com sinal de Tinel positivo.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: O músculo ancôneo 
epitroclear pode ser identificado pelo ultrassom ou pela resso-
nância magnética, sendo melhor visualizado nas imagens axiais, 
onde a relação com o nervo ulnar e tecidos moles adjacentes é 
claramente delineada. Síndrome do túnel cubital é a segundo 
neuropatia mais prevalente na extremidade superior, depois 
de síndrome do túnel do carpo. A neuropatia do nervo ulnar 
geralmente apresenta parestesias noturnas no quarto e quinto 
dedos e dor no cotovelo, irradiando para a axila, geralmente 
acompanhada de fraqueza do aperto da mão. Músculo ancôneo 
epitroclear é incomum em cotovelos humanos, com presença 
relatada em 3% a 28% dos cadáveres e de função incerta. No 
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entanto, o diagnóstico clínico da neuropatia ulnar secundária a 
este músculo anômalo é rara e a sua prevalência desconhecida.
Conclusões: Em casos de síndrome do túnel cubital, o mús-
culo ancôneo epitroclear, apesar de incomum, deve ser pes-
quisado, pois sua excisão promove a resolução da patologia.

Pd.17.013
TorÇÃo do APêndiCe ePididimAL iSoLAdA – 
reLATo de CASo e reViSÃo dA LiTerATurA
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: DUARTE, M.L.; RIBEIRO, D.P.P.; TRAPLE, 
F.A.L.; SCOPPETTA, L.C.D.
instituição: Hospital São Camilo
Autor responsável: Dr. Marcio Duarte
e-mail: mld_44@hotmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Lite-
ratura: Relatar e revisar uma torção que, quando isolada, é 
incomum e, cujo erro diagnóstico pode levar a uma cirurgia 
desnecessária.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Fei-
ta revisão dos estudos de maior relevância segundo o AJR e 
a Radiographics utilizando as palavras torção dos apêndices 
testiculares e torção do apêndice epididimal.
discussão: As doenças relativas ao escroto agudo em crian-
ças correspondem à epididimite e orquite (31% dos casos), 
torção do apêndice testicular ou do apêndice epididimal 
(24% dos casos), torção testicular (38% dos casos) e torção 
do cordão espermático, sendo uma emergência clínica devido 
à possibilidade de torção testicular. O escroto apresenta, cli-
nicamente, dor e edema, além do “blue dot” (mancha azul). A 
ultrassonografia é o método de estudo inicial nas patologias 
relacionadas ao escroto, deixando a ressonância apenas para 
casos em que a ultrassonografia for inconclusiva. O Doppler 
colorido é a técnica de imagem mais frequentemente utilizada 
para diferenciar entre o tratamento cirúrgico e não cirúrgico.
Conclusões: Deve-se ter cuidado durante o estudo ultrasso-
nográfico para não se confundir entre a torção do apêndice 
epididimal isolado e a torção do apêndice epididimal com 
torção testicular, pois a associação entre as torções indica ci-
rurgia imediata.

Pd.17.015
CiSTiCerCoSe muSCuLAr – CorreLAÇÃo rA-
diográfiCA-uLTrASSonográfiCA
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: DUARTE, E.R.; DUARTE, M.L.
instituição: Centro Radiologico e Especialidades Medicas 
Sao Gabriel
Autor responsável: Dr. Marcio Duarte
e-mail: mld_44@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar e revisar 
a literatura de um achado incomum que pode ser assintomá-
tico (achado incidental), porém é comumente associado com 
a neurocisticercose.
história clínica: Mulher de 59 anos com dor nos joelhos du-
rante um ano. Nega outras doenças.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A ultrassonografia 
demonstrou calcificações esparsas pela musculatura das co-
xas. Radiografia demonstrou várias calcificações riziformes 
por toda a musculatura das pernas e coxas. O principal diag-
nóstico diferencial é a cisticercose muscular. A cisticercose é 
uma infecção em humanos e uma preocupação de saúde em 
todo o mundo causada pela a Taenia solium. A ocorrência de 
cistos nos seres humanos é no sistema nervoso central, olho, 
músculo estriado, tecido subcutâneo e, raramente, outros te-

cidos. Esta condição é endêmica em locais com higiene ruim. 
O diagnóstico da cisticercose é baseado em achados clínicos, 
sorológicos e de imagem. A maioria dos casos musculares 
está associada com o envolvimento do sistema nervoso cen-
tral, a presença de múltiplos cistos musculares ou ambos. En-
volvimento muscular isolado é raro. A cisticercose subcutâ-
nea pode causar nódulos subcutâneos indolores ou dolorosos. 
O tratamento depende do local de envolvimento. Cisticercose 
muscular isolada ou subcutânea não requer tratamento espe-
cífico, a menos que seja dolorosa.
Conclusões: Em casos de múltiplas calcificações muscula-
res, a cisticercose deve ser pesquisada.

Pd.17.016
fAST: AVALiAÇÃo e ComPArAÇÃo dA ACurá-
CiA noS eXAmeS reALizAdoS Por reSidenTeS 
de rAdioLogiA do Primeiro e do Segundo
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: FURLANETTO, D.M., GUIMARÃES, A.B., COU-
TO, P.M., SIGNOR, S., AMBRÓS, M.E., BRANDÃO, M.G.
instituição: Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), Passo 
Fundo-RS, Brasil
Autor responsável: Dr. Daniel Moreira Furlanetto
e-mail: dmfurlanetto@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
objetivo deste estudo foi avaliar a acurácia da ultrassonogra-
fia abdominal focada para trauma (FAST) para a detecção de 
intraperitoneal líquido livre (LL) realizada por residentes em 
pacientes selecionados e determinar se existe uma diferença 
significativa entre o desempenho dos residentes do primeiro 
ano (R1) e do segundo ano (R2).
material e métodos: Este foi um estudo retrospectivo de 
pacientes vítimas de trauma abdominal ou com queixa de 
dor abdominal que foram submetidos a exame FAST re-
alizado por residentes de radiologia antes da exploração 
operatória ou posterior avaliação radiológica com tomo-
grafia computadorizada.
resultados e discussão: Pouco material foi produzido so-
bre a acurácia do exame FAST realizado por residentes em 
um “cenário de mundo real” e se mais um ano de formação 
mudou significativamente essa acurácia. Encontramos acu-
rácia significativa nos exames dos nossos residentes e, com 
exceção de uma ligeira disparidade nos primeiros meses, 
não houve diferença significativa entre os exames realiza-
dos por R1 e R2.
Conclusões: Residentes de radiologia podem acuradamente 
executar os exames FAST no departamento de emergência, 
sem diferença significativa entre residentes R1 e R2.

Pd.17.017
diSTribuiÇÃo de APAreLhoS de mAmogrA-
fiA no brASiL no Ano de 2014
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: LINS, C. F.; VILAS BOAS, A. Q.; CARNEIRO, 
E. R. DE M.; ALMEIDA, A. S.; NUÑEZ FILHA, M. C. D.
instituição: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 
(EBMSP)
Autor responsável: Dra. Carolina Freitas Lins
e-mail: kerolins@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
acesso aos serviços de saúde no Brasil é dificultado pela má 
distribuição dos recursos tecnológicos. Vazios assistenciais 
refletem planejamento inadequado, apesar da existência de 
políticas regulamentadoras. Nesse cenário, precisa-se anali-
sar a distribuição dos mamógrafos no país, buscando solu-
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ções consoantes com os princípios do SUS (Sistema Único de 
Saúde). Este trabalho visa analisar a distribuição dos mamó-
grafos nas regiões brasileiras, no ano 2014.
material e métodos: Os dados foram obtidos através do De-
partamento de Informática do SUS (Datasus), utilizando-se: 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e Sistema 
de Informação Ambulatorial do SUS. Dados populacionais 
foram obtidos pela estimativa populacional no ano 2014, for-
necida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
resultados e discussão: Em 2014, o Brasil detinha 4590 
mamógrafos (4423 em uso/ 1846 disponíveis ao SUS).  Ob-
servou-se quantidade de mamógrafos disponíveis ao SUS, 
no setor público isoladamente, inferior à recomendada pela 
Portaria 1101/ 2002 nas regiões Norte, Sul e Centro-Oeste, 
estando limítrofe no Nordeste e Sudeste; normalizando-se ao 
acrescentar os aparelhos privados. As regiões Nordeste e Su-
deste possuem maior concentração de aparelhos.
Conclusões: O número de mamógrafos disponíveis ao SUS 
ficou em conformidade com as recomendações da Portaria, 
após acréscimo do setor privado. Outros estudos são necessá-
rios para melhor avaliação das recomendações vigentes, com 
possível atualização.

Pd.17.018
Abdome Agudo obSTruTiVo: o PAPeL do uL-
TrASSom nA TomAdA de deCiSÕeS nA urgênCiA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: KANAS, A. F.; HANAOKA M. M.; TUFIK, S. B.; 
ORANGES-FILHO, M.; LOUZADA, V. S.; FRANCISCO-NE-
TO, M. J., ZAVARIZ, J. D.; CHAMMAS, M. C.;  CERRI, G.G.
instituição: Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (In-
Rad HC FMUSP)
Autor responsável: Dr. Alexandre Fligelman Kanas
e-mail: alexandre.kanas@hc.fm.usp.br
introdução e objetivos: Abdome agudo obstrutivo (AAO) 
representa uma síndrome de obstrução intestinal causada 
pela presença de um obstáculo mecânico ou alteração da 
motilidade intestinal que impede a progressão normal do 
bolo alimentar, sendo responsável por aproximadamente 
20% das internações hospitalares por dor abdominal. Sua 
evolução é veloz e pode ser fatal se o diagnóstico e correção 
não forem realizados rapidamente. A ultrassonografia é um 
exame que faz parte do arsenal diagnóstico e pode benefi-
ciar os pacientes que apresentam tal patologia. Os principais 
objetivos desse trabalho são discutir a importância da ul-
trassonografia no AAO, apresentar os principais achados de 
imagem dessa patologia e os achados característicos de suas 
etiologias mais comuns.
métodos: Foram selecionados casos com achados ultrasso-
nográficos relevantes de AAO de um hospital quartenário.
discussão: A ultrassonografia se destaca como um método 
com uma boa sensibilidade e especifidade na detecção do 
AAO; além de ser veloz, barata, acessível, segura e não apre-
sentar radiação ionizante.
Conclusões: A ultrassonografia pode responder perguntas 
específicas que o médico solicitante deseja saber e, desse 
modo, pode ser fundamental no direcionamento das decisões 
clínicas. Assim, deve sempre ser considerada dentro do leque 
de opções diagnósticas para pacientes com suspeita de AAO.

Pd.17.019
ArmAdiLhAS uLTrASSonográfiCAS dA VeSí-
CuLA biLiAr
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico

Autores: KANAS, A. F.; TAVARES, C. C.;  HANAOKA, 
M. M.; FRANCISCO-NETO, M. J., ZAVARIZ, J. D.; 
CHAMMAS, M. C.;  CERRI, G.G.
instituição: Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (In-
Rad HC FMUSP)
Autor responsável: Dr. Alexandre Fligelman Kanas
e-mail: alexandre.kanas@hc.fm.usp.br
introdução e objetivos: A ultrassonografia é um método bem 
estabelecido para avaliar a vesícula biliar. Tem um alto valor pre-
ditivo positivo para muitas diferentes doenças. Portanto, a maioria 
dos resultados positivos são tratados sem necessidade de outros 
métodos diagnósticos, geralmente com procedimentos invasivos, 
como colecistectomias. Entretanto este elevado grau de confiança 
no método pode levar a diagnósticos falso-positivos e, consequen-
temente, a cirurgias desnecessárias. Assim, é fundamento básico 
que os radiologistas se familiarizem com as principais armadilhas 
que podem estar relacionadas ao exame deste órgão.
métodos: Nós selecionamos os casos de um hospital quarte-
nário que apresentam as principais armadilhas ultrassonográ-
ficas de doenças da vesícula biliar.
discussão: Múltiplos achados como lama biliar, duplicidade 
da vesícula biliar, adenomiomatose, pacientes com hepatite 
A, pacientes com Dengue e outras hepatopatias difusas po-
dem simular condições cirúrgicas agudas da vesícula biliar e 
devem ser reconhecidas para se evitar erros de conduta. Além 
disso, também é discutida a dificuldade diagnóstica da cole-
cistite aguda em fase inicial.
Conclusões: Alguns achados ultrassonográficos da vesícula 
biliar podem confundir o diagnósico inicial . Por isso, é im-
portante que os radiologistas se familiarizem com estes acha-
dos e estejam preparados para diferenciá-los.

Pd.17.020
ASPeCToS de imAgem de LeSÕeS foCAiS he-
PáTiCAS em CriAnÇAS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SANTOS, S. R.; SHINHE, V. S.; MARCELINO, 
A. S. Z.; YAMANARI, T. R.; HORVAT, N. S. M. R.; NETO, 
J. S.; CHAPCHAP, P.; FONSECA, E. A.; CERRI, L. M. O; 
CERRI, G. G.
instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Autor responsável: Dr. Sandro Rangel Santos
e-mail: sandrorangel@live.com
introdução e objetivos: Lesões hepáticas focais são um 
achado de imagem frequente em adultos, mas na população 
pediátrica, tais lesões são incomuns. Abrangem um amplo 
espectro de neoplasias benignas e malignas, sendo a maioria 
delas malignas nesta faixa etária. As lesões benignas podem 
ser de origem mesenquimal ou epitelial, e o diagnóstico dife-
rencial de lesões malignas na criança inclui lesões específicas 
desta faixa etária. Este estudo ilustra o aspecto de imagem 
das principais lesões hepáticas focais em crianças, com enfo-
que nos achados ultrassonográficos.
métodos: Serão utilizadas das imagens ultrassonográficas do 
arquivo da instituição de casos de lesões hepáticas focais em 
crianças, com correlação clínica, anatomopatológica e com 
outros métodos de imagem (TC e RM).
discussão: Serão discutidos e ilustrados casos de lesões focais 
benignas como hemangioendotelioma infantil, hiperplasia no-
dular focal, hamartoma mesenquimal e adenoma hepatocelu-
lar; bem como de lesões malignas como carcinoma hepatoce-
lular, carcinoma fibrolamelar e sarcomas indiferenciados.
Conclusões: Lesões hepáticas focais podem ser um diagnós-
tico difícil para os radiologistas e ultrassonografistas pela sua 
baixa prevalência, mas é importante conhecer os padrões de 
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imagens desses tumores para suspeitar dos diagnósticos dife-
renciais e auxiliar no planejamento terapêutico.

Pd.17.021
AChAdoS uLTrASSonográfiCoS dAS ComPLi-
CAÇÕeS PóS-oPerATóriAS de TrAnSPLAnTe 
hePáTiCo em CriAnÇAS.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SHINHE, V. S.; SANTOS, S. R.; MARCELINO, 
A. S. Z.; YAMANARI, T. R.; HORVAT, N. S. M. R.; NETO, 
J. S.; CHAPCHAP, P.; FONSECA, E. A.; CERRI, L. M. O; 
CERRI, G. G.
instituição: Hospital Sírio Libanês.
Autor responsável: Dra. Vivian Sayuri Shinhe
e-mail: vivis_780@hotmail.com
introdução e objetivos: O transplante hepático tem sido cada 
vez mais realizado como tratamento em pacientes pediátricos 
com falência hepática terminal. E o risco de complicações 
pós-operatórias vasculares e biliares, são mais comuns do 
que nos adultos. O diagnóstico precoce dessas complicações 
é essencial para que bons resultados sejam alcançados, e o 
exame ultrassonográfico é fundamental no diagnóstico de tais 
complicações. Este estudo revê e ilustra as principais técnicas 
cirúrgicas, os aspectos ultrassonográficos de normalidade, as 
complicações pós-transplante hepático em crianças e em al-
guns casos o resultado pós tratamento destas complicações.
métodos: Serão selecionadas, do arquivo digital da institui-
ção, estudos ultrassonográficos com Doppler de pacientes 
pediátricos com complicações pós-transplante hepático, bem 
como exposição dos dados clínicos, de outros métodos de 
imagem (TC e RM) e da confirmação anatomopatológica.
discussão: Serão discutidas as principais complicações após o 
transplante hepático em crianças como estenose e trombose de 
artéria hepática, trombose de veia porta, estenose de veia porta, 
trombose de veia hepática ou de veia cava inferior, obstrução 
e estenose biliar, fistulas biliares e rejeição aguda do enxerto.
Conclusões: É fundamental a familiaridade do ultrassono-
grafista com as possíveis complicações do transplante hepáti-
co na população pediátrica, para que seja feito o diagnóstico 
precoce e auxiliar na orientação da conduta adequada.

Pd.17.022
AVALiAÇÃo dAS doenÇAS nÃo infLAmATóriAS 
dA VeSíCuLA biLiAr bASeAdA em AChAdoS uL-
TrASSonográfiCoS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: NUNES, BS; TOCHETTO, SM; CAVALANTI, A; 
NAGAYA, E; JOJIMA, FT; CHAMMAS, MC
instituição: InRad - Instituto de Radiologia do Hospital  
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo
Autor responsável: Dra. Barbara dos Santos Nunes
e-mail: snunes.barbara@gmail.com
introdução e objetivos: Revisar os achados radiológicos das 
doenças não inflamatórias da vesícula biliar. Descrever os as-
pectos de imagem relacionados a uma maior probabilidade 
de malignidade. Discutir o manejo apropriado dessas lesões
métodos: Discutir o papel da ultrassonografia como o exame 
inicial na avaliação das doenças não inflamatórias da vesí-
cula biliar. Revisar os aspectos de imagem de uma avaliação 
dedicada da vesícula biliar que apresentam maior risco de 
malignidade. Descrever os  erros mais comuns na avaliação 
dessas alterações. Revisar os achados ultrassonográficos na 
avaliação de doenças não inflamatórias da vesícula biliar.
discussão: Várias doenças não inflamatórias podem acome-

ter a vesícula biliar como patologias sistêmicas, lesões benig-
nas, tumores malignos e metástases. Essas doenças podem se 
apresentar radiologicamente como alterações sutis , pólipos 
ou espessamentos parietal da vesícula biliar. A ultrassono-
grafia representa atualmente o método diagnóstico inicial na 
avaliação das doenças da vesícula biliar sendo a TC e a RM  
métodos de avaliação complementares.
Conclusões: A ultrassonografia permanece como o método 
radiológico inicial na avaliação da vesícula biliar ajudando na 
investigação de doenças não inflamatórias deste órgão. Ape-
sar de alguns achados ultrassonográficos serem comuns a do-
enças benignas e malignas é fundamental que os radiologistas 
reconheçam as alterações que necessitam de seguimento ou 
abordagem cirúrgica imediata.

Pd.17.025
AChAdoS uLTrASSonográfiCoS de PAToLo-
giAS do ombro: enSAio iConográfiCo.
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SOUSA, C.S.M.; DE MIRANDA, C.L.V.M.; BAS-
TOS, B.B.; MENDES, I.L.L.; SILVA, D.E.L.; CASTRO, 
G.S.A.; DEUSDARÁ, M.S.; CAETANO, I.L.V.
instituição: MEDIMAGEM
Autor responsável: Dra. Camila Soares Moreira de Sousa
e-mail: Camilasoares__@hotmail.com
introdução e objetivos: O objetivo deste trabalho é revisar a 
anatomia e destacar a importância da ultrassonografia na ava-
liação das diversas patologias do manguito rotador através 
da descrição de imagens de algumas alterações encontradas 
no ombro.
métodos: Imagens do acervo do próprio autor.
discussão: O ombro é a articulação com maior amplitude 
de movimentos do corpo humano, responsável por permitir 
a utilização do membro superior nas mais diversas ativida-
des cotidianas. Toda essa mobilidade implica em necessida-
de de um sistema osteomuscular complexo, frequentemente 
sede de processos dolorosos. Aproximadamente 60% das 
dores nesta localização estão ligadas a lesões do manguito 
rotador, o qual é muito bem avaliado pela ultrassonografia 
(US). Este método apresenta algumas vantagens em relação 
aos outros exames de imagem, pois tem baixo custo, grande 
disponibilidade, não utiliza radiação ionizante e possibilita a 
realização de exame dinâmico, tornando-se, muitas vezes, o 
primeiro exame a ser solicitado para avaliação do ombro. As 
patologias exploradas por este estudo são bursites, derrame 
articular, tendinopatias (isoladas e calcificante), ruptura par-
cial e total.
Conclusões: A ultrassonografia de ombro, realizada de ma-
neira adequada com profissional experiente, torna-se uma 
ferramenta extremamente útil para o diagnóstico das mais 
diversas patologias.

Pd.17.026
AVALiAÇÃo dAS TireoidoPATiAS Por uLTrASSom
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: SOUSA, C.S.M.; DE MIRANDA, C.L.V.M.; BAS-
TOS, B.B.; MENDES, I.L.L.; SILVA, D.E.L.; CASTRO, 
G.S.A.; DEUSDARÁ, M.S.; OLIVEIRA, D.C.F.
instituição: MEDIMAGEM
Autor responsável: Dra. Camila Soares Moreira de Sousa
e-mail: Camilasoares__@hotmail.com
introdução e objetivos: O objetivo deste trabalho é revisar 
a anatomia e destacar a importância da ultrassonografia na 
avaliação das diversas patologias da tireóide através da des-
crição de imagens.
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métodos: Imagens do acervo do próprio autor.
discussão: A tireóide é uma importante glândula endócrina 
com função reguladora sobre o metabolismo e função de vá-
rios órgãos. Constitui-se por dois lobos localizados de cada 
lado da traquéia e conectados através da linha média pelo ist-
mo. Seu volume é 19,6 + 4,5 ml para homens e 17,5 + 4,2 
ml para mulheres.  Devido à sua localização superficial, a 
ultrassonografia com escala de cinza e Doppler colorido pode 
mostrar com clareza suas patologias. O cálculo do volume é 
mandatório na identificação de diversas patologias como a 
hiperplasia global, que pode ocorrer em até 5% da popula-
ção, e com o implemento do estudo Doppler colorido pode 
ser esclarecedor no estudo de doenças tireoidianas difusas, 
como o bócio, tireoidites e Doenças de Graves. A avaliação 
do parênquima, que normalmente tem uma ecogenicidade 
homogênea de média para alta, permite identificar cistos e 
nódulos com clareza, porém, os nódulos podem se apresentar 
com diferentes padrões e o desafio clínico é distinguir malig-
nos de benignos.
Conclusões: A ultrassonografia tem importante papel na ava-
liação das diversas patologias da tireóide, sendo necessário 
reconhecer as alterações mais frequentes deste órgão.

Pd.17.027
AChAdoS uLTrASSonográfiCoS em PACien-
Te PediáTriCo Com SinuS PeriCrAnii: reLA-
To de CASo
Tipo de estudo: Relato de Caso
Autores: WU, D. S. K.; BURLIN, S.; KITAMURA, F. C.; 
ANDRADE, A. C. M.; TIBANA, L. A. T.
instituição: Departamento de Diagnóstico por Imagem 
da Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de 
São Paulo
Autor responsável: Dr. Daniel Shen Kuan Wu
e-mail: danielwu_7@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Revisar os acha-
dos de imagem do Sinus Pericranii através de um relato de 
caso em paciente pediátrico, com foco nas características ul-
trassonográficas, incluindo o modo B e o Doppler.
história clínica: Feminino, 3 meses, com abaulamento na 
região parietal esquerda, sem história de trauma.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: Sinus pericranii 
(SP) é uma rara anormalidade da infância, caracterizado pela 
comunicação anormal entre as veias extracranianas e os seios 
venosos durais, com cerca de 170 casos descritos no mundo. 
Apresenta-se clinicamente como um abaulamento macio, não 
pulsátil, aderido ao couro cabeludo. A maioria dos pacientes 
é assintomático, porém complicações como trombose podem 
ocorrer. A ultrassonografia é um método não invasivo, dis-
ponível e barato, mas com poucos relatos na literatura sobre 
seus achados. Ela pode sugerir o diagnóstico de SP demons-
trando uma falha óssea no modo B, associado a uma comuni-
cação entre as veias superficiais e os seios durais no Doppler. 
O conhecimento de uma comunicação arterial ou a direção 
do fluxo podem ser importantes para planejar o tratamento.
Conclusões: Apesar de raro, Sinus pericranii deve ser con-
siderado como diagnóstico diferencial em uma criança com 
abaulamento vascular do couro cabeludo. A ultrassonografia 
com Doppler pode trazer informações importantes para o 
diagnóstico e tratamento destes pacientes.

Pd.17.029
PSeudoAneuriSmA dA ArTériA uTerinA PóS-
CeSáreA
Tipo de estudo: Relato de Caso

Autores: WANDERLEY, M. C.; QUEIROZ, M. C. W.; 
AMORIM, P. M. P.; BARROS, M. G. F.; BARROS, L. G. O.;
instituição: CLINICA DR. WANDERLEY
Autor responsável: Dra. Maisa Carneiro Wanderley Queiroz
e-mail: maisacw@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do relato: Relatar um caso 
de pseudoaneurisma da artéria uterina, entidade rara, porém 
cada vez mais frequente diante do elevado número das cesare-
anas no país. E destacar os achados ultrassonográficos típicos, 
que são fundamentais para o diagnóstico precoce e adequada 
diferenciação com as demais causas de hemorragia pós-parto.
história clínica: Mulher de 33 anos, puérpera, parto cesárea,  
evoluindo com hemorragia pós-parto tardia.
discussão e diagnóstico ou vice-versa: A ultrassonografia 
endovaginal evidenciou imagem compatível com pseudoaneu-
risma da artéria uterina, caracterizada por lesão anecoica no 
miométrio uterino, com fluxo turbilhonado ao Doppler, com 
padrão arterial de altas velocidades. O diagnóstico precoce é 
fundamental para evitar a realização de curetagem indevida, 
que seria eficaz para as demais causas de hemorragia pós-parto, 
mas pode aumentar o sangramento em casos de pseudoaneu-
risma da artéria uterina. Esses casos devem ser encaminhados 
preferencialmente para angiografia, seguida de embolização.  
Porém se houver alguma contra-indicação ou insucesso na em-
bolização, se torna necessária a realização de histerectomia.
Conclusões: O pseudoaneurisma da artéria uterina é uma en-
tidade rara, mas seus achados ultrassonográficos devem ser 
sempre lembrados pelos radiologistas, uma vez que há risco 
potencial à vida, além de que o diagnostico precoce é funda-
mental para a tentativa de preservação do útero.

Pd.17.030
uLTrASSonogrAfiA ToráCiCA: AChAdoS e 
APLiCAÇÕeS CLíniCAS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: NAVES, A.A.; PEIXOTO, A.C.A.; RIBEIRO, T.P.; 
MORAES, B.R.; GONÇALVES, L. F.; STAMOULIS, D. N
instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGU-
LO MINEIRO
Autor responsável: Dra. Aline de Araújo Naves
e-mail: rdi.alinenaves@gmail.com
introdução e objetivos: A ultrassonografia (US) do tórax 
é útil na avaliação de uma gama de doenças pleurais e do 
parênquima pulmonar. Além disso, é cada vez mais utiliza-
da para orientar os procedimentos de intervenção. A técnica 
tem suma importância na unidade de terapia intensiva, onde 
radiografias abaixo do ideal podem mascarar ou imitar anor-
malidades clinicamente significativas  e na pediatria, por não 
implicar no uso de radiação ionizante.
métodos: Por seis meses foram documentadas imagens de 
ultrassonografias torácicas a fim de ilustrar os principais 
achados de exames normais e patológicos. Foram utilizadas 
sondas convexa e linear.
discussão: As linhas A são encontradas em indivíduos nor-
mais, sendo horizontais, paralelas à linha pleural. As linhas B 
são verticais e, se numerosas associam-se a edema pulmonar. 
Existem as falsas linhas B, que não sincronizam com a res-
piração. As consolidações deixam o pulmão com ecogenici-
dade semelhante à do fígado. O uso do Doppler correlaciona 
com a vascularização. O modo M é útil para a detecção de 
pneumotórax. A US fornece informações acuradas sobre ca-
racterísticas do derrame pleural, além de guiar procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos.
Conclusões: A ultrassonografia torácica é um método livre 
de radiação, portátil e reprodutível, auxiliando na caracteriza-
ção, segmento e tratamento de diversas patologias.
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Pd.17.031
PrinCiPAiS SíndromeS ComPreSSiVAS doS 
nerVoS PerifériCoS do membro SuPerior e 
SeuS AChAdoS uLTrASSonográfiCoS
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: CAMPOS, A.L.L.; CAMPOS, M.R.; BARBOSA, 
A.L.; SOUZA, L.D.; PEREIRA, A.L.
instituição: Hospital das Clínicas de Minas Gerais (UFMG)
Autor responsável: Sra. Anna Luíza Lino Campos
e-mail: annaluiza.lc@gmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Litera-
tura: Síndrome do Túnel do Carpo (STC), Síndrome do Tú-
nel Cubital (STCu), Síndrome do Canal de Guyon (SCG) e 
Síndrome do Nervo Interósseo Posterior (SNIP) são as mais 
prevalentes síndromes compressivas dos membros superiores 
e podem ser diagnosticadas pelo exame ultrassonográfico. O 
exame é de fácil realização, de baixo custo e com boa sensi-
bilidade. No entanto, poucos ultrassonografistas dominam a 
técnica de exame.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): A 
Síndrome do Túnel do Carpo envolve o nervo mediano ao 
nível do punho. A Síndrome do Túnel Cubital afeta o nervo 
ulnar ao nível do epicôndilo medial. A Síndrome do Canal de 
Guyon envolve o nervo ulnar ao nível do carpo e a Síndrome 
do Nervo Interósseo Posterior compromete o nervo radial na 
região do cotovelo.
discussão: Nas quatro síndromes deve-se sempre avaliar 
a morfologia, ecotextuta, a espessura e a ocorrência de fa-
tores extrínsecos compressivos ao nível dos nervos. A área 
de secção transversa maior que 9mm2 na STC e na STCu e 
diâmetro maior que 2mm na SNIP são imprescindíveis no 
diagnóstico. A presença de atrofia dos músculos inervados 
são achados indiretos importantes.
Conclusões: O propósito deste trabalho é difundir uma ferra-
menta diagnóstica de baixo custo, rápida execução, boa sen-
sibilidade, porém pouco difundida.

Pd.17.032
VArizeS em LigAmenTo redondo mimeTizAn-
do hérniA em regiÃo inguinAL em geSTAnTeS
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: MATSUOKA,MW; ROCHA, SMS; FABRÍCIO, 
AS; FINATO, V; TOKURA, EH
instituição: Fleury Medicina Diagnóstica
Autor responsável: Dra. MARCIA WANG MATSUOKA
e-mail: mwmatsuoka@yahoo.com.br
introdução e objetivos: Varizes em ligamento redondo 
(VLR) em gestantes é uma condição rara com quadro clí-
nico que pode mimetizar hérnia em região inguinal, cujo 
tratamento é habitualmente cirúrgico. Dada a resolução es-
pontânea após o parto na maioria das pacientes que apresen-
tam esta condição, consideramos importante sua divulgação, 
evitando-se procedimentos desnecessários com consequente 
aumento na morbidade materna e fetal.
métodos: Serão demonstrados exames ultrassonográficos e 
Dopplerfluxométricos realizados em gestantes com queixa de 
abaulamento em região inguinal.
discussão: VLR surgem habitualmente no terceiro trimestre 
da gravidez. Sua apresentação clínica é similar à das hérnias 
em região inguinal (abaulamento redutível em região de vi-
rilha, aumento local à manobra de Valsalva), podendo desta 
forma serem confundidas com esta entidade. A realização da 
ultrassonografia com estudo Dopplerfluxométrico permite 
seu diagnóstico e evidencia a presença de vasos tortuosos di-
latados em canal inguinal, proeminentes à manobra de Valsal-

va, hipervascularizados, muitas vezes sendo possível a carac-
terização da sua contiguidade com vasos parauterinos, sem a 
caracterização de alças intestinais. O diagnóstico correto das 
VLR é importante para definir um tratamento conservador 
que entretanto requer acompanhamento pelas complicações 
possíveis como ruptura ou trombose.
Conclusões: Os autores ilustram casos de VLR, um diagnós-
tico importante a ser lembrado na região inguinal.

Pd.17.033
ergonomiA em uLTrASSonogrAfiA
Tipo de estudo: Revisao de Literatura
Autores: GOMES, L.; BELLETTI, M.; NICOLA, H.
instituição: Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de 
Diagnóstico por Imagem - FIDI
Autor responsável: Dra. Láyla Gomes
e-mail: lppsgomes@gmail.com
descrição breve do(s) propósito(s) da revisão de Lite-
ratura: Este estudo visa destacar a importância da postura 
corporal adotada pelos ultrassonografistas durante a realiza-
ção dos exames, bem como apresentar e discutir meios de 
minimizar as doenças músculoesqueléticas relacionadas ao 
trabalho e suas consequências.
descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): São 
apontados como fatores de risco para o desenvolvimento de 
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho: postu-
ras extremas de flexão ou extensão dos membros e do tronco, 
trabalho muscular estático de alguns segmentos e movimen-
tos repetitivos, além da necessidade de aplicar pressão para 
manusear o transdutor. Há também fatores de risco presentes 
no ambiente de trabalho: baixo índice de iluminação, estres-
se, muitos exames em curto período de tempo e sobrecarga 
musculoesquelética nos membros superiores e coluna. As le-
sões mais comuns ocorrem no ombro e incluem bursopatia, 
tendinose e rompimentos parciais ou completos dos tendões 
do manguito rotador. Tendinose e/ou tenossinovite de mão e 
punho também são comuns.
discussão: O adequado posicionamento do ultrassonografis-
ta e do paciente, além da otimização do ambiente de trabalho, 
são os meios para evitar ou minimizar futuras lesões relacio-
nadas à prática do exame ultrassonográfico.
Conclusões: As medidas de ergonomia são de fundamental 
importância e impacto na produtividade do médico ultrasso-
nografista, e devem ser postas em prática tanto por profissio-
nais experientes, quanto por médicos em formação.

Pd.17.034
AS ComPLiCAÇÕeS do TrAnSPLAnTe renAL: o 
que Todo rAdioLogiSTA deVe SAber
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: HANAOKA, MM; OLIVEIRA, B; KANAS, A.F.; 
ZAVARIZ, J.D.; TOCHETTO, S.M.; FRANÇOLIN, P.C.; 
CHAMMAS, M.C.; CERRI, G.G.
instituição: Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (In-
Rad - HCFMUSP)
Autor responsável: Dr. Mauro Hanaoka
e-mail: mauro.hanaoka@hc.fm.usp.br
introdução e objetivos: O objetivo desta exposição é a: 1. 
Revisão o contexto clínico do transplante renal. 2. Discutir 
a utilidade da ultrassonografia como método de imagem de 
primeira linha para avaliação de transplante renal no pós-ope-
ratório imediato e na vigilância de longo prazo. 3. Revisar os 
achados ultrassonográficos das complicações do transplante 
renal que cada radiologista deve saber.
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métodos: Revisamos os achados ultrassonográficos de com-
plicações transplante renal, incluindo disfunção do enxerto, 
complicações vasculares e neurológicas e de recolha de flui-
dos. Todas as imagens foram obtidas do arquivo histórico da 
nossa instituição.
discussão: Aumentos marcantes da sobrevivência do en-
xerto e da função a longo prazo foram alcançados devido 
aos avanços nas técnicas cirúrgicas, imunossupressão efi-
caz, tipagem do antígeno leucocitário humano (HLA) para 
a correspondência de doador-receptor, redes de coordenação 
de transplantes e na capacidade de diagnosticar e tratar as 
complicações do transplante renal . Neste cenário clínico, ul-
tra-sonografia é muitas vezes a técnica de primeira linha na 
avaliação no período pós-operatório precoce e no seguimento 
a longo prazo dos transplantados.
Conclusões: O conhecimento das complicações de trans-
plante renal, conforme evidenciado pela modalidade de ima-
gem de primeira linha - a ultrassonografia, é importante para 
garantir um diagnóstico preciso e tratamento imediato.

TL - Temas Livres

1 - AbdominAL/TrATo digeSTório

TL.01.002
ComPLiCACioneS de LA CirugíA bAriáTriCA: 
Lo que eL rAdióLogo debe ConoCer
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: PIZARRO, A; AGUIRRE, S; HERQUIÑIGO, D; 
ARIS, R; DURAN, J; RAMIREZ, D; PEREZ, A; CASTRO, M.
instituição: Servicio de Imagenología, Clinica INDISA / 
UNAB. Santiago, Chile
Autor responsável: Dra. Andrea Fuentealba Cargill
e-mail: ganteisan@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: La 
obesidad es un problema de salud pública con prevalencia de 
25% en nuestro país, aumentando las tasas de mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares.La cirugía bariátrica (CB) cons-
tituye una alternativa efectiva para reducir de peso.Las técnicas 
quirúrgicas más utilizadas son gastrectomía parcial en manga 
(GPM) y bypass gástrico (BPG).La tasa de complicaciones de 
la cirugía bariátrica (CCB) bordea el 9%, siendo la tomografia 
computada (TC) la herramienta más costoefectiva diagnosticán-
dolas.Nuestro objetivo es caracterizar las CCB a través de TC.
material e métodos: Estudio de cohorte con seguimiento 
hasta15 meses de todos los pacientes operados por CB el 
2014.Se registraron todas las CCB y se caracterizaron me-
diante TC.
resultados e discussão: Se realizaron 412 cirugías.El 98% 
de las cirugías fueron GPM.La edad promedio fue 36 años(DS 
9.4), 72% sexo femenino.El 6% presentó CCB. Las compli-
caciones vasculares fueron trombosis del eje portoespleno-
mesentérico e infarto esplénico.Las obstrucciones fueron 
invaginaciones o hernias internas.Las CCB más frecuentes 
fueron la filtración con o sin colección asociada, complica-
ciones vasculares y estenosis de la anastomosis.
Conclusões: La tasa de complicaciones de CB es similar a lo 
publicado. En nuestra experiencia la TC confirma su utilidad 
en el diagnóstico de las CCB. Su adecuada interpretación re-
quiere conocimiento de CBB, cambios postquirúrgicos habi-
tuales e información clínica relevante.

TL.01.003
fAToreS que Podem infLuenCiAr oS reSuL-
TAdoS dA eLASTogrAfiA do figAdo
Abdominal/Trato Digestório
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: JOEL SCHMILLEVITCH, RICARDO MINCIS, 
RODRIGO MINCIS NATALIA MINCIS, ANA GORSKI
instituição: Centro de Diagnósticos Schmillevitch
Autor responsável: Dr. JOEL SCHMILLEVITCH
e-mail: joel@schmillevitch.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
Avaliar fatores que ocasionaram resultados inconclusivos, 
fatores negativos, falsos positivos em pacientes que rea-
lizaram a elastografia ARFI hepática para quantificar os 
graus de fibrose.
material e métodos: Foram analisados 500 pacientes entre 
2011 e 2015, com o equipamento S2000 (Siemens, Alemanha).
resultados e discussão: As principais causas de exames 
inconclusivos, ou com resultados falso negativo e positivo 
foram: A) Dificuldades dos pacientes em suspender a respira-
ção B) Tecido adiposo subcutaneo igual ou maior que 3cm C) 
Doenças hepaticas inflamatorias agudas. Outras causas me-
nos comuns; congestão hepatica, e casos nos quais o exame 
não pode ser realizado no lobo hepatico direito, utilizando-se 
o lobo hepatico esquerdo. The interaction between the medi-
cal operator and the patient is extremely important when it 
comes to the breathing. In obese patients, the measure of the 
subcutaneous adipose tissue is fundamental.
Conclusões: A padronização e o conhecimento da tecnica da 
elastografia ARFI e suas limitações são importantes para suas 
aplicações.

TL.01.004
CorreLAÇÃo enTre A PreSenÇA de SinAiS de 
ATiVidAde infLAmATóriA nA enTerogrAfiA 
Por TomogrAfiA ComPuTAdorizAdA Com ní-
VeiS de CALProTeCTinA feCAL em PACienTeS 
Com doenÇA infLAmATóriA inTeSTinAL
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: TAVARES, C. C.; HORVAT, N.S.M.R.; LEÃO-
FILHO, H.M.; UEDA S.K.N.; CAIADO, A.H.M.; ROCHA, 
M.S; ANDRADE, A.R.; CABRAL, J.C.S.; LEITE, A.Z.A.; 
SIPAHI, A.
instituição: HC - FMUSP / SP
Autor responsável: Dra. CAMILA TAVARES
e-mail: camilatavarees@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
enterografia por tomografia computadorizada (enteroTC), 
vem sendo considerada o exame de escolha para avaliação 
das doenças inflamatórias intestinais (DII), pela alta acurá-
cia do método. A calprotectina fecal (CF) é utilizada como 
marcador laboratorial de atividade. O objetivo deste estudo 
é correlacionar a CF com os sinais inflamatórios detectados 
pela enteroTC.
material e métodos: Neste estudo retrospectivo, obtida a 
aprovação do Comitê de Ética, foi dispensado o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido e selecionados 44 pacien-
tes portadores de DII (38 pacientes com Doença de Crohn 
e 6 com Retocolite Ulcerativa), que realizaram enteroTC 
de 2014 a 2015 e então coletaram CF com intervalo de até 
quatro meses. A CF foi considerada elevada quando maior 
que 200 mcg/g. Os dados foram analisados pelo programa 
SPSS, realizando-se o teste estatístico qui quadrado e exato 
de Fisher, considerando-se concordante quando p< 0,05 e a 
força dessa concordância analisada pelo valor do kappa.
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resultados e discussão: Dos 44 pacientes, 31 (70,4%) apre-
sentaram a calprotectina elevada e 30 (68,2%), sinais de ati-
vidade inflamatória na enteroTC, havendo então concordân-
cia da CF com os sinais de atividade enterotomográficos (p 
=0,042) e correlação satisfatória (kappa = 0,30).
Conclusões: Neste estudo houve correlação significativa 
entre elevação de CF e sinais de atividade inflamatória na 
enteroTC.

TL.01.005
ConCordânCiA inTerobSerVAdor doS SinAiS 
de ATiVidAde infLAmATóriA nA doenÇA infLA-
mATóriA inTeSTinAL PeLA enTerogrAfiA Por 
TomogrAfiA ComPuTAdorizAdA e CorreLA-
ÇÃo Com níVeiS de CALProTeCTinA feCAL
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: HORVAT, N.S.M.R.; TAVARES, C. C.;LEÃO-FI-
LHO, H.M.; UEDA S.K.N.; CAIADO, A.H.M.; ROCHA, 
M.S; ANDRADE, A.R.; CABRAL, J.C.S.; LEITE, A.Z.A.; 
SIPAHI, A.
instituição: HC - FMUSP / SP
Autor responsável: Dra. CAMILA TAVARES
e-mail: camilatavarees@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ob-
jetivamos determinar a concordância interobservador na de-
tecção de sinais de atividade na enterotomografia (enteroTC) 
na doença inflamatória intestinal (DII), correlacionando à 
calprotectina fecal (CF), um marcador laboratorial.
material e métodos: Obtida aprovação pelo Comitê de Éti-
ca, selecionamos retrospectivamente 44 pacientes portado-
res de DII (38 com Doença de Crohn e seis com Retocolite 
ulcerativa), com enteroTC entre 2014 e 2015, coletando CF 
em até quatro meses. Dois radiologistas com experiência em 
radiologia abdominal participaram, cegos para a clínica, la-
boratório e endoscopia. Os dados foram analisados pelo pro-
grama SPSS, realizando-se o teste estatístico do qui quadrado 
e exato de Fisher, concordante quando p< 0,05.
resultados e discussão: Dos 44 pacientes, 31 (70,4%) ti-
nham calprotectina elevada. Na avaliação do examinador 
mais experiente, 21 (47,7%) pacientes tinham sinais de ativi-
dade inflamatória na enteroTC, enquanto na do radiologista 
com maior experiência em enterotomografia, 30 pacientes 
(68,2%). Houve concordância interobservador estatistica-
mente significativa (P=0,02), com moderado erro. Correlação 
com a CF só foi estatisticamente significativa para o exami-
nador experiente na enteroTC (p=0.042,), não sendo para o 
examinador mais experiente (p=0.145).
Conclusões: Houve concordância interobservador signifi-
cativa na detecção da atividade inflamatória pela enteroTC 
- correlação com a calprotectina entretanto só foi estatistica-
mente significativa para o avaliador com maior experiência 
em enteroTC.

2 - AbdominAL/TrATo geniTurinário

TL.02.001
VALor doS eSCoreS Pi-rAdS V2.0 nA CArAC-
TerizAÇÃo do CânCer de PróSTATA em bióP-
SiAS Por fuSÃo rm-uSTr
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: BITTENCOURT, L.K.; SOODANA, N.P.; 
NAHAR, B.; PUNNEN, S.; PAREKH, D.J.
instituição: University of Miami; CDPI Clinics/DASA; Flu-
minense Federal University

Autor responsável: Prof. Leonardo Kayat Bittencourt
e-mail: lkayat@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar a performance dos escores PI-RADS na caracterização 
e determinação de agressividade do câncer de próstata em 
alvos de biópsia por fusão de RM e US transretal.
material e métodos: 241 pacientes com indicação para 
biópsia prostática foram submetidos a RM multiparamétri-
ca da próstata em aparelho de 3.0T, sendo atribuídos 424 
alvos para biópsia por fusão de RM e US transretal. Os 
escores de PI-RADS à RM foram comparados com os re-
sultados de biópsia, quanto a positividade para câncer e 
escores de Gleason.
resultados e discussão: A prevalência de câncer de próstata 
entre os pacientes foi de 30% (73/241), 49% (36/73) corres-
pondendo a Gleason 7 ou mais. Entre os alvos individuais, a 
prevalência de câncer foi de 19% (83/424), 49% (41/83) de 
Gleason 7 ou mais. À análise de curva ROC, os escores de 
PI-RADS demonstraram acurácia=83%, sensibilidade=72%, 
especificidade=87%, VPP=58% e VPN=93% para a caracte-
rização de câncer de próstata, e acurácia=86%, sensibilida-
de=83%, especificidade=82%, VPP=33% e VPN=98% para 
a caracterização de câncer Gleason 7 ou mais.
Conclusões: Os escores PI-RADS v2.0 demonstraram alta 
acurácia na caracterização de câncer de próstata, sobretudo 
em lesões clinicamente significativas. Os resultados deste es-
tudo reforçam o valor da RM multiparamétrica no manejo do 
câncer de próstata.

TL.02.005
AVALiAÇÃo dA ACuráCiA dA bióPSiA ProSTá-
TiCA dirigidA Por eLASTogrAfiA Por Com-
PreSSÃo no diAgnóSTiCo do CânCer de 
PróSTATA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: SILVA, C. L.; SHIGUEOKA, D. C.; AJZEN, S. A
instituição: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
Autor responsável: Dra. Cláudia Lemos da Silva
e-mail: claudialemossilva@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
Avaliar a acurácia da biópsia prostática dirigida por elas-
tografia por compressão (EC) no diagnóstico do câncer de 
próstata (CP) e comparar a sua taxa de detecção do CP 
com a dos outros métodos de avaliação ultrassonográfica: 
ultrassom transretal em escala de cinzas (USTR) e Doppler 
em cores (DC)
material e métodos: 103 pacientes foram submetidos à bi-
ópsia prostática sistemática com 12 fragmentos por aumento 
do PSA (> 2,5 ng/ml). Nos achados suspeitos à ultrassonogra-
fia a coleta do fragmento foi guiada pela imagem e conside-
rado representativo deste setor. Os achados de imagem foram 
descritos por sextantes.
resultados e discussão: A prevalência CP foi 39,8% . Dos 
618 sextantes avaliados, 118 apresentaram achados suspeitos 
na USTR, 67 no DC e 199 na EC. 133 sextantes foram po-
sitivos, sendo a taxa de detecção do CP 10,5% para USTR, 
7,1% para DC e 17,1% para EC. A sensibilidade e especifici-
dade para detecção do CP foi: 48,87% e 89,07% para USTR; 
33,08% e 95,25% para DC; 79,69% e 80,82% para EC. A 
acurácia da EC foi de 80,5%.
Conclusões: A EC é um novo método ultrassonográfico ca-
paz de identificar áreas rígidas, adicionando informações aos 
achados do USTR e no DC, favorecendo o aumento das taxas 
de detecção do CP na biópsia prostática.
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2 - CAbeÇA e PeSCoÇo

TL.03.001
neoPLASiA de CAbezA Y CueLLo de origen 
deSConoCido: rendimienTo deL PeT/CT Con 
fdg18
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: PRUZZO, R; PIZARRO, A; ARIS, R; AGUIRRE, 
S; LAVADOS, H; AMARAL, H.
instituição: Fundación Arturo López Pérez. Universidad An-
drés Bello. Clínica INDISA
Autor responsável: Dra. Andrea Fuentealba Cargill
e-mail: ganteisan@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Los 
tumores de cabeza y cuello pueden manifestarse como me-
tástasis cervicales. En hasta un 9% no es posible identificar el 
primario a pesar del uso de ECO,TC o RM.En estos casos, se 
deben ampliar los campos de radiación,aumentando la mor-
bilidad asociada a la radioterapia.El objetivo fue determinar 
el rendimiento del PET/CTFDG18 en la identificación del 
origen del primario.
material e métodos: Estudio transversal de pruebas diag-
nósticas.Se incluyeron todos los pacientes con neoplasia de 
cabeza y cuello de origen desconocido estudiados con PET/
CT entre los años 2005-2015.De un total de1486 pacientes, 
se excluyeron: metástasis inicial de otra localización, prima-
rio conocido y sin confirmación histológica.Para el análisis 
de los resultados se comparó la histología de la biopsia ope-
ratoria, considerada como estándar de oro, con el resultado 
del PET/CTFDG18.Se utilizó STATA12 para el cálculo de 
sensibilidad, especificidad, VPP, VPN, LR(+), LR(-) y área 
bajo la curva ROC.
resultados e discussão: El PET/CT planteó un posible tu-
mor primario en 23 de los 48 casos incluidos(48%) que se 
confirmaron histológicamente 22 de ellos (Sensibilidad 
95.7%, especificidad 96%, VPP 95.7% VPN96%, LR(+)23.9 
LR(-)0.045. AOC 0.96.
Conclusões: El PET/CTFDG hace posible localizar hasta un 
45% de los tumores primarios cervicales de origen descono-
cido permitiendo reducir los campos de radiación sin modifi-
car la efectividad del tratamiento.

3 - CArdioVASCuLAr

TL.04.001
AChAdoS do mAPA de iodo Com SobrePoSiÇÃo 
de CoreS Com ProToCoLo PArA Tromboembo-
LiSmo PuLmonAr em TomógrAfo de 320 CAnAiS
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: BRAGA, J.B.; MATSUMOTO, J.K.N.; SCO-
PPETTA, L.R.;PAIVA, A.F.; DI NARDI, P.W.; DESTRO, 
N.T.;NOMURA, C.H.
instituição: InCor - Instituto do Coração do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo.
Autor responsável: Biom. Juliana de Brito Braga
e-mail: juliana.bbraga@hc.fm.usp.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Atu-
almente métodos complementares para avaliação da doença 
embólica têm sido aprimorados pela técnica de realce do pa-
rênquima pulmonar com mapa de iodo onde a sobreposição 
de cores fornece informações sobre a perfusão pulmonar. O 
objetivo é ilustrar alterações relacionadas ao tromboembolis-

mo pulmonar (TEP) e o papel do mapa de iodo com sobrepo-
sição de cores (MISC) como complemento diagnóstico.
material e métodos: 30 pacientes para estudo de TEP em 
Tomógrafo de 320 canais e injeção de contraste com bomba 
injetora. Obtenção do MISC através de imagens angiotomo-
grafia das artérias pulmonares (AP).
resultados e discussão: Um crescente interesse científico 
em estudos perfusionais por tomografia computadorizada 
permite a detecção de defeitos de perfusão no parênquima 
pulmonar. A avaliação da perfusão pulmonar pode gerar re-
sultados falsos negativos que ocorrem, principalmente, por 
falhas de enchimentos parciais, o que não determina alteração 
significativa no mapa de cores e, falsos positivos, que podem 
ocorrer por defeitos perfusionais causados por alterações nas 
vias aéreas ou mesmo por alterações parenquimatosas.
Conclusões: A análise do MISC pode identificar defeitos 
perfusionais em pacientes com TEP.

TL.04.002
AneuriSmAS de AorTA AbdominAL roToS e 
Com riSCo iminenTe de ruPTurA
Tipo de estudo: Ensaio Pictorico
Autores: CORRÊA, I. B.; OLIVEIRA SOBRINHO, T. A. 
DE.; ALVES, B. L. T.; MOREIRA, W.; DINIZ, R. L. F. C.; 
MOTTA, E. G. P. C.; RIBEIRO, M. A.; RAMOS, L. F. M.
instituição: Hospital Mater Dei / FELUMA
Autor responsável: Dr. Tarcísio Angelo de Oliveira Sobrinho
e-mail: tarcisioradio@gmail.com
introdução e objetivos: A ruptura do aneurisma de aorta ab-
dominal (AAA) é considerada uma emergência cirúrgica de 
altíssimo risco, pelas conseqüências catastróficas e alto índice 
de mortalidade. Este ensaio iconográfico objetiva ilustrar os 
sinais radiológicos que indiquem rotura ou a sua iminência.
métodos: Foram utilizados casos do nosso serviço e esque-
mas ilustrativos, além de uma breve revisão bibliográfica 
acerca do tema.
discussão: O diagnóstico clínico da iminência de rotura do 
AAA pode ser difícil, visto que os pacientes são normalmente 
assintomáticos ou apresentam queixas álgicas inespecíficas. 
No controle evolutivo, podem ser identificados sinais radio-
lógicos que indiquem instabilidade ou a própria rotura e, des-
sa forma, mudar o prognóstico do paciente.
Conclusões: Como a tomografia computadorizada é a mo-
dalidade de escolha para a avaliação dos AAA e da dor ab-
dominal no cenário da emergência, torna-se imprescindível 
o reconhecimento precoce pelo radiologista dos achados de 
imagem que indiquem aneurismas rotos ou com risco imi-
nente de rotura.

4 - informáTiCA / geSTÃo / eduCAÇÃo

TL.06.002
YouTube: Como uTiLizAr eSTA TeCnoLogiA 
A fAVor dA eduCAÇÃo?
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: GIUSTI, A.C.B.S.; LIMA, J.T.;MEDEIROS,K.S.
instituição: Liga Contra o Câncer
Autor responsável: Enf. Angela Carolina Brandao de Souza 
Giusti
e-mail: angelacarolin32@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ca-
pacitar e direcionar as ações da equipe de apoio do serviço 
de Ressonância magnética  (Higienização, maqueiros e ma-
nutenção) para a execução de suas funções de forma segura 
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dentro de um serviço de Ressonância Magnética
Material e métodos: Revisar e analisar os vídeos do sítio 
de compartilhamento do youtube.com no período de 2010 
a 2015 com descritor não controlado “Magnetic Resonance 
Imaging  accidents” e “acidentes em Ressonância Magné-
tica” e, a partir de acidentes reais,  apresentar a equipe de 
apoio do serviço por meio de aula expositiva com áudio visu-
al, dialogada e problematizadora sobre os riscos de acidentes 
implícitos em suas atividades.
resultados e discussão: A capacitação permitiu que as ações 
da rotina de trabalho sejam executadas com mais consciên-
cia, atenção e segurança e melhor compreensão dos riscos as-
sociados ao desenvolvimentos das tarefas no que diz respeito 
ao paciente e ao trabalhador
Conclusões: É fundamental que os serviços entendam a im-
portância do treinamento da equipe de apoio e a relevância da 
capacitação contínua dos mesmos, visto que dos vídeos de aci-
dentes encontrados, muitos são graves e  relacionados ao des-
conhecimento e/ou desatenção desses trabalhadores em relação 
aos riscos associados ao ambiente de Ressonância magnética.

5 - inTerVenÇÃo

TL.07.002
AbLAÇÃo Por rAdiofrequênCiA de LeSÕeS 
hePáTiCAS SubdiAfrAgmáTiCAS: o PAPeL do 
ACeSSo TrAnSPuLmonAr
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: PANIZZA, P. S. B.; DAMASCENO, R. S.; VIA-
NA, P. C. C.; LEITE, C. C.; MENEZES, M. R.; CERRI, G. C.
instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES
Autor responsável: Dr. PEDRO SERGIO BRITO PANIZZA
e-mail: pedropanizza@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Esse 
estudo objetiva avaliar a segurança, viabilidade, eficácia 
e resultados do tratamento a curto prazo da ablação por ra-
diofrequência (RFA) em lesões hepáticas subdiafragmáticas 
através do acesso transpulmonar guiado por tomografia com-
putadorizada (TC).
material e métodos: Estudo retrospectivo de lesões hepá-
ticas subdiafragmáticas tratados com RFA-CT, sendo a via 
transpulmonar escolhida nas lesões hepáticas não detectadas 
por ultrassonografia. Foram analisadas as características dos 
pacientes e das lesões, complicações e taxa de recorrência em 
acompanhamento por TC ou RM.
resultados e discussão: Entre 2008 e 2014 , foram realiza-
das 115 ablações hepáticas transpulmonares sob a orientação 
de CT para lesões hepáticas primárias e secundárias em 76 
pacientes. Pneumotórax ocorreu em 69 (60,0%) procedimen-
tos de RFA e em 33 (28,7%) casos foi realizada a drenagem 
torácica. O seguimento foi possível em 95 lesões focais, ob-
servando-se recorrência local em 8 pacientes, sendo cons-
tatado maior propensão a recidiva local em lesões maiores 
(média = 2,6 ± 1,1 cm), do que em lesões menores (média = 
1,9 ± 0,9 cm); (p = 0,047).
Conclusões: A RFA-TC demonstra ser um tratamento eficaz 
para lesões subdiafragmáticas, com resultados preliminares e 
de curto prazo sugerindo controle local na maioria das lesões, 
notadamente as com menores dimensões, associada a um bai-
xo índice de complicações e resultados favoráveis.

TL.07.003
AbLAÇÃo PuLmonAr: PAdrÕeS de imAgem 
PóS-ProCedimenTo

Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: PANIZZA, P. S. B.; BERNARDES, J. P. G.; MAR-
TINS, G. L. P.; ROVELLA, M.; GALVÃO, B. V. T.; NASSER, 
G. E.; BARBOSA, F. G.; VIANA, P. C. C.; MENEZES, M. R.
instituição: INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE 
SÃO PAULO/ HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Autor responsável: Dr. PEDRO SERGIO BRITO PANIZZA
e-mail: pedropanizza@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Te-
rapias ablativas percutâneas guiadas por imagem emergiram 
como técnicas alternativas para o tratamento de neoplasias 
pulmonares primárias e secundárias em pacientes que não são 
candidatos à cirurgia. O objetivo deste estudo é analisar ao 
longo do tempo os padrões de imagem na área de ablação em 
pacientes submetidos a essa modalidade terapêutica.
material e métodos: Foram selecionados 33 pacientes (80 
nódulos) tratados com ablação percutânea por radiofreqüên-
cia (RFA) e crioablação entre 2007 e 2012. A prevalência de 
diferentes padrões de imagem nos seguintes períodos  foram 
avaliadas (imediato, 4 semanas, 5-24 semanas, 25-52 sema-
nas, após 52 semanas) sendo cada padrão mensurado e ava-
liado ao longo do tempo.
resultados e discussão: Opacidades em vidro fosco foi o 
achado imediato e com quatro semanas mais comum, iden-
tificada em 85% (68/12) e 53% (23/43), respectivamente. 
A prevalência de consolidação foi de 50% (40/80) no CT 
imediata e ainda estava presente em 19% (4/21) após 52 se-
manas; Cavitações foram mais prevalentes no período de 4 
semanas, cerca de 30% (13/43) e 23% (11/46) com 5-24 se-
manas; Estrias fibróticas foram o achado final mais comum, 
presente em 76% (16/21) após 52 semanas.
Conclusões: Reconhecer padrões de imagem pós-ablação 
do pulmão e sua prevalência na evolução temporal facilita o 
seguimento radiológico e oncológico.

6 - mAmA

TL.08.001
eVALuACion de derrAmeS Por Pezon Con 
reSonAnCiA mAgneTiCA Y miCrobobinAS
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: MUÑOZ, M   ;MUÑOZ, M.S ; MIGNINI ,L
instituição: Centro de Imagenes Medicas -Rosario. CEMA-
Centro de Mastologia- Rosario
Autor responsável: Dr. Marcelo Muñoz
e-mail: memf@fibertel.com.ar
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ob-
jetivo:  Evaluar la utilidad de la Resonancia Magnetica con 
microbobina en el estudio del complejo areola/pezon y su lu-
gar en el algoritmo de exámenes en derrames de significación 
clínica (telorragia)
material e métodos: Pacientes y método: Estudio des-
criptivo de una serie de pacientes con derrames uniporos 
por pezón utilizando microbobinas disponibles comercial-
mente  en secuencias con y sin contraste en  resonador 
magnético ,presentando los hallazgos en reconstrucción 
tridimensional  compartidos  con el cirujano y analizando 
con el patólogo las resecciones quirúrgicas cuando fueron 
indicadas, en el periodo comprendido entre Noviembre 
2013 y Marzo 2015
resultados e discussão: Se estudiaron 25 pacientes, en 15 se 
encontraron lesiones benignas ( 6  papilomas centrales, 4 ga-
lactoceles,2 proliferaciones papilares sin atipia,1 mastopatia 
quística,1 abceso ,1 fibroadenoma), 9 pacientes (36% ) con 
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carcinomas en su mayoría con patrones micropapilar y cri-
biforme. Las reconstrucciones volumétricas los presentaron 
como “esponjas/corales”
Conclusões: Conclusiones: El método se presenta  eficaz y 
efectivo e impulsa a considerarlo como indicación primaria, 
simple y sencilla, en el examen   de las telorragias  y en el 
estudio global del complejo areola/pezon

TL.08.002
AnáLiSe do reTALho SubCuTâneo nAS mASTeC-
TomiAS Por meio dA reSSonânCiA mAgnéTiCA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: GIANNOTTI, D. G.; BEVILACQUA, J. L. B.; 
MOTTA, B. S.
instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Autor responsável: Dra. DANIELA GREGOLIN GIANNOTTI
e-mail: dani.giannotti@uol.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar o retalho subcutâneo (RS) nas mastectomias seguidas de 
reconstrução, em termos de espessura e da presença de tecido 
fibroglandular remanescente (TFGR) utilizando o exame de 
ressonância magnética das mamas (RMM).
material e métodos: Realizada análise retrospectiva de 7432 
RMM de onde foram selecionadas 367 mulheres submetidas 
a mastectomia seguidas de reconstrução, resultando em 501 
casos. Utilizou-se a sequência FSE-T1 no plano axial, para 
determinação de onze pontos de medidas e as variáveis es-
tudadas foram: presença de TFR, espessura do RCR, idade, 
peso, altura, lateralidade, indicação cirúrgica, tipo de mastec-
tomia, tipo de reconstrução, terapia adjuvante. Feitas análises 
estatísticas univariadas e multivariadas (modelo de regressão 
logística), com nível de significância p<0,05.
resultados e discussão: A frequência de identificação de 
TFGR em algum ponto do RS, excluído o complexo aréolo
-mamilar (CAM), foi 29,9%. A comparação entre os grupos 
com e sem TFGR, demonstrou a relação entre espessura do 
RS e presença de TFGR (p<0,001). Os retalhos mais espessos 
foram observados nas mastectomias preservadoras do CAM, 
mesmo após a exclusão deste ponto de medida.
Conclusões: As variáveis independentemente associadas a 
presença de TFGR foram: espessura do RS, altura da pacien-
te, indicação da mastectomia, tipo de mastectomia e recons-
trução com retalho.

TL.08.004
APreSenTAÇÃo de SofTwAre PArA CLASSifi-
CAr LeSÕeS mAmáriAS PeLA SonoeLASTogrA-
fiA de formA Semi-AuTomáTiCA e AVALiAr A 
VAriAÇÃo inTerobSerVAdoreS do méTodo
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: FLEURY, E.F.C.; GIANINI, A.C.C.; MALDONA-
DO, J.P.R.; MARCOMINI, K.D.; SCHIABEL, H.; NISHI-
KAWA, R.M.
instituição: 1Department of Electrical Engineering, Univer-
sity of Sao Paulo, Sao Carlos, Brazil. 2Brazilian Institute for 
Cancer Control, Sao Paulo, Brazil. 3Department of Radiolo-
gy, University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA
Autor responsável: Dr. Eduardo Fleury
e-mail: edufleury@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
objetivo deste estudo é apresentar um software que avalia de 
forma semi-automática os nódulos mamários, e avaliar a va-
riação interobservadores desta nova ferramenta.
material e métodos: Estudo prospectivo, observacional, 
longitudinal. Foram incluídas 82 pacientes com 85 lesões 

mamárias submetidas a biópsia percutânea no XXXXXX, 
no período de 01.08.2015 a 031.09.2015. O estudo foi 
aprovado pelo comitê de ética da instituição. Foi realizado 
estudo de elastografia das lesões, sendo as imagens enca-
minhadas para arquivo em PACS. Para cada lesão estuda-
da um radiologista delimitou o nódulo de forma manual 
utilizando o software ImageJ. Um engenheiro delimitou a 
mesma imagem seguindo a mesma metodologia. O softwa-
re dedicado classificou as lesões como macia, rígida e in-
termedíaria. Foi determinado a variação interobservadores 
pelo teste kappa.
resultados e discussão: O teste kappa foi de 0.867, mostran-
do excelente concordância entre os observadores. A principal 
limitação da elastografia é a variação interobservadores, o 
que dificulta sua implantação na prática clínica. A utilização 
do software dedicado tem o potencial de reduzir a variação 
interobservadores na sonoelastografia. Os resultados apre-
sentam excelente concordância entre um especialista e um 
engenheiro, sem experiência na área.
Conclusões: Os resultados demonstram excelente concor-
dância interobservadores do software, o que pode facilitar a 
sua implementação na prática clínica.

TL.08.005
mAmogrAfiA Por emiSSÃo de PóSiTronS 
(Pem) nA AVALiAÇÃo de PACienTeS Com mi-
CroCALCifiCAÇÕeS SuSPeiTAS – AChAdoS 
PreLiminAreS.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: BITENCOURT, A.G.V.; LIMA, E.N.P.; CONRA-
DO, J.L.F.A.; MACEDO, B.R.C.; GRAZIANO, L.; GUA-
TELLI, C.; SOUZA, J.A.; POLI, M.R.B.; MARQUES, E.F.; 
CHOJNIAK, R.
instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Almir Bitencourt
e-mail: almirgvb@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
objetivo deste trabalho é avaliar a acurácia diagnóstica da 
Mamografia por Emissão de Pósitrons (PEM) para identifica-
ção de lesões malignas em pacientes com microcalcificações 
suspeitas detectadas na mamografia.
material e métodos: Estudo prospectivo, unicêntrico, que 
avaliou pacientes microcalcificações suspeitas na mamogra-
fia, com indicação formal de biopsia percutânea ou cirúrgi-
ca. As pacientes que concordaram em participar do estudo 
foram submetidas a PEM em um aparelho dedicado, antes 
da biópsia. Os achados do PEM foram comparados com os 
resultados histológicos.
resultados e discussão: Foram incluídas 36 lesões, sendo a 
maioria classificada como BIRADS 4 (83,3%). A idade mé-
dia das pacientes foi 56,7 anos (28-81 anos). A análise histo-
lógica evidenciou 22 lesões benignas (61,1%) e 14 malignas 
(38,9%). Das malignas, 10 eram carcinomas ductais in situ 
(CDIS), sendo quatro grau nuclear (GN) 2 e seis GN 3. PEM 
foi positiva em 14 casos (38,9%), dos quais 13 foram ma-
lignos. Houve um resultado falso-positivo (fibroadenoma) e 
um falso-negativo (CDIS GN 2). A sensibilidade foi 92,8%, 
especificidade 95,5% e acurácia 94,4%.
Conclusões: Estes achados preliminares demonstraram que a 
PEM foi capaz de identificar todas os carcinomas invasivos e/
ou CDIS de alto grau na amostra, sugerindo que este método 
pode ser útil na avaliação complementar de pacientes com 
microcalcificações suspeitas.
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7 - mediCinA nuCLeAr

TL.10.001
eXPeriênCiA ComPArTiLhAdA no TrATAmen-
To de Tumor neurondóCrino Com 177LuTé-
Cio-doTATATo
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: VERAS, M.F; BARLETE,A.V; SANTOS, T.V; 
SADECK, G.N.M; PALAZZO, I.C; LOBO, G.H; MAGA-
LHAES J.S; GOMES G.V; ARAUJO R.R; HUNGRIA, P.S; 
KER,W.S; LAVATORI,N.C; COTRADO,AYC;AZEVEDO,-
J.C; MESQUITA,CT
instituição: Hospital Pró-Cardíaco
Autor responsável: Biom. MARIANA VERAS
e-mail: FVMARI@GMAIL.COM
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
terapia com 177Lutécio-DOTATATO tem demonstrado me-
lhora no desfecho de pacientes com tumor neuroendócrino 
(TNE) quanto à toxicidade e à sobrevida livre de progressão 
de doença (SLPD). Relatar a casuística de dois serviços de 
medicina nuclear no tratamento de pacientes com tumor TNE 
e avaliar a segurança e SLPD.
material e métodos: Incluídos pacientes com TNE tratados com 
177Lutécio-DOTATATO em dois serviços distintos no período de 
janeiro de 2008 até dezembro de 2015. Ambos os serviços uti-
lizaram o mesmo protocolo de tratamento e foram estudadas as 
variáveis clínicas, epidemiológicas e cintilográficas e de SLPD.
resultados e discussão: Em cinquenta pacientes (176 ci-
clos), a idade média foi de 58 anos, 28 (56%) mulheres. Trin-
ta e dois (64%) completaram 4 ciclos. Houve piora clínica em 
1 paciente, 6 faleceram ou progrediram doença, e em 5 houve 
perda do seguimento (12 interromperam o tratamento). Os 
óbitos foram 21(42%) e a SLPD variou de 1 mês a 6 anos. 
Doença progressiva ocorreu em 4 casos. Nenhuma interrup-
ção foi causada por efeitos colaterais, sendo mais frequentes: 
alopecia, dor abdominal leve, náusea e vômitos e discretas 
reduções de hemoglobina, plaquetas/mm3 e leucócitos.
Conclusões: Na população estudada observamos que o tra-
tamento com 177Lutécio-DOTATATO foi seguro e houve 
aumento da SLPD.

TL.10.002
CinTiLogrAfiA de PerfuSÃo mioCárdiCA nA 
PoPuLAÇÃo oCTAgenáriA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: ESTEVES, M.A.P; SILOTO, M.C.P.; MELLO, 
M.S.S.M; CAVALCANTE, P.N.; LIMA, R.A.C.M; CESTA-
RI, P.F.; SMANIO P.E; NETO, E.M.S; MASTROCOLLA L.E.
instituição: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
Autor responsável: Dra. Priscila Cestari
e-mail: cestari.fpriscila@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ape-
sar dos octogenários representarem uma população em cres-
cimento, os registros para este grupo são limitados.
material e métodos: Estudo transversal de uma coorte de 
pacientes com idade superior a 80 anos que realizaram Cinti-
lografia de Perfusão Miocárdica (CPM), por motivos alheios 
a este estudo. Dados colhidos por análise de prontuário pelo 
período de 1 ano. Objetivo: Avaliação das características po-
pulacionais quanto aos aspectos que fundamentam a DAC e o 
seu comportamento mediante a prova funcional.
resultados e discussão: 315 pacientes (p), 51,1% do sexo femi-
nino, com média de idade de 83,18 anos (DP +/- 2,75). A maio-
ria portadora de HAS (93,3%), dislipidemia (75,6%) e sobrepeso 

(43,5%), sendo 37,1 % diabéticos. Metade possuía DAC docu-
mentada, sendo 27% e 16,8%, já submetidos à procedimento re-
vascularização miocárdica, percutânea e cirúrgica, respectivamen-
te. 32,4% possuíam antecedente de IAM e 65,4% apresentavam-se 
sintomáticos, sendo dispneia o principal sintoma (29,2%). 81,3% 
foram submetidos a prova com dipiridamol. Isquemia miocárdica 
esteve presente em 19,2%, com distribuição similar entre os sexos.
Conclusões: Na população avaliada destacam-se caracterís-
ticas clínicas e cintilográficas de alto risco, com distribuição 
semelhante de isquemia miocárdica entre os sexos mas sem 
influência de fatores como diabetes, dislipidemias e hiperten-
são arterial. Tais fatos corroboram a necessidade de aborda-
gem e manejo específico destes pacientes.

8 - SiSTemA muSCuLoeSqueLéTiCo

TL.11.001
o que é imPorTAnTe nA AdiPoSidAde dA me-
duLA óSSeA: quAnTidAde ou quALidAde?
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: MACIEL, J.G; ARAÚJO,I.M; CARVALHO, A.L; 
SIMÃO,M.N; BASTOS,C.M; TRONCON, L.E.A; SAL-
MON,C.E.G; DEPAULA,F.J.A; NOGUEIRA-BARBOSA,M.H
instituição: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Uni-
versidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dra. JAMILLY GOMES MACIEL
e-mail: jamillygm@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Di-
versos estudos têm chamado atenção para a relação entre 
adiposidade da medula óssea (AMO) e massa óssea. Espec-
troscopia por ressonância magnética (RME) é uma técnica 
não-invasiva capaz de avaliar a AMO. A caracterização dos 
componentes da MO varia com a idade e sexo. Objetivamos 
analisar quantitativamente e qualitativamente a AMO e inves-
tigar sua associação com a densidade mineral óssea (DMO).
material e métodos: 51 voluntários realizaram 1.5 T RME 
da coluna lombar (CL). DMO da CL foi obtida por densi-
tometria. Coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado 
para avaliar a associação entre os parâmetros. Significância 
estatística foi definida como p<0.05.
resultados e discussão: Gordura total (GT), lípidos satura-
dos (LS) e insaturados (LI) aumentaram progressivamente 
com a idade, com uma forte correlação dos SL (r= 0.701; 
p<0.0001) comparativamente aos IL (r= 0.278; p= 0.004). 
Homens tiveram quantidades discretamente maiores de TL 
e SL (p= 0.285 e p=0.377). Mulheres apresentaram maiores 
quantidades de IL (IC 0.685 % a 1.722%; p<0.001).
Conclusões: Homens e mulheres apresentaram diferenças no 
perfil lipídico da MO.  Nosso estudo fornece subsídios adi-
cionais para futuras investigações, sobre como outros fatores, 
principalmente variações hormonais, podem afetar a AMO 
e, indiretamente, a saúde óssea, bem como para o desenvol-
vimento de novos tratamentos para prevenir a perda óssea.

TL.11.002
mediCión deL áreA de LoS TendoneS Semi-
TendinoSo Y grACiLiS en rm  ¿PodemoS Pre-
deCir LA LongiTud deL AuToinJerTo?
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: DREWES,J; BUTRON, S; ROSSEL, N; FUENTE-
ALBA, A; AGUIRRE, S; ARIS, R; DOMINGUEZ, C; PI-
ZARRO, A; CASTRO, M.
instituição: Departamento de Imageneología Clínica INDI-
SA / UNAB, Santiago, Chile
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Autor responsável: Dra. Andrea Fuentealba Cargill
e-mail: ganteisan@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Deter-
minar la relación entre la medición preoperatoria a través de RM 
de rodilla de la suma del área del tendón semitendinoso (ST) y 
gracilis (G) con el tamaño del autoinjerto (AI) utilizado para la 
reconstrucción de ligamento cruzado anterior (LCA) en adultos.
material e métodos: Estudio retrospectivo de pacientes 
sometidos a reconstrucción de LCA con AI de ST+G desde 
enero.2012-mayo.2015 en nuestra institución. Se incluyeron 
adultos con primer evento de rotura de LCA con RM de ro-
dilla disponible en PACS.Se excluyeron pacientes con ciru-
gía con cirugía de reconstrucción de LCA previa,reconstruc-
ciones de LCA  con otros Al y RM sin adquisiciones axiales 
en densidad protónica. Las mediciones fueron realizadas por 
un operador único utilizando un método estandarizado de 
medición.El análisis estadístico se realizó con STATA 14.0
resultados e discussão: Se incluyeron 69 pacientes,87% de 
sexo masculino.El promedio de edad fue 30±8.6 años.El pro-
medio del área de ST+GT fue 20.5±4.9 mm2 asociado a un 
AI de 7.8 ± 0.6 mm. Se observó una relación directa entre  
el área GT+ST y el tamaño del AI que fue estadísticamente 
significativa (p=0.008)
Conclusões: Es posible implementar la medición preopera-
toria del área ST+G en adultos que permita aproximarse al 
tamaño del AI adecuado para disminuir la probabilidad de 
rotura a largo plazo.

TL.11.003
AChAdoS uLTrASSonográfiCoS nAS mÃoS e 
PunhoS de PACienTeS Com LúPuS eriTemA-
ToSo SiSTêmiCo e SuA reLAÇÃo Com o eXA-
me fíSiCo
Sistema Musculoesquelético
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: LINS, C. F.; RIBEIRO, D. L. DE S.; SANTOS, W. 
G. D.; ROSA, G.; MACHICADO, V.; PEDREIRA, A. L.; 
DA FONSECA, E. P.; SOUZA, A. P. M. D.; BALEEIRO, C.; 
GALVÃO, V.; SANTIAGO, M. B.
instituição: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 
(EBMSP). Clínica Delfin Imagem
Autor responsável: Dra. Carolina Freitas Lins
e-mail: kerolins@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
Diagnosticar sinovite/tenossinovite pode ser difícil apenas 
por exame físico em pacientes com lúpus eritematoso sis-
têmico (LES). Assim, ultrassonografia (USG) torna-se fer-
ramenta para avaliação da atividade articular no LES. Este 
trabalho visa descrever achados ultrassonográficos musculo-
esqueléticos em pacientes lúpicos, correlacionando-os com 
exame físico.
material e métodos: Noventa indivíduos foram incluídos no 
estudo (88 mulheres). Desses, 64 com LES (pelos critérios do 
American College of Rheumatology) e 26 pessoas saudáveis 
(controles). Médias de idade foram 42.9 anos e 37.3 anos, 
nos grupos LES e controle, respectivamente. Os pacientes 
foram submetidos à avaliação clínica (artralgia, edema e dor 
à palpação) e USG bilateral das mãos/punhos, analisando-se 
sinovite/derrame articular, tenossinovite e erosões ósseas.
resultados e discussão: Observou-se pelo menos uma alte-
ração no exame físico em 22 indivíduos lúpicos e ao menos 
um achado ultrassonográfico em 16 pacientes com LES (12 
sinovite/ derrame articular, cinco tenossinovite, um sinovite 
e tenossinovite simultaneamente e nenhuma erosão óssea). 
Nenhuma alteração foi identificada nos controles saudáveis. 
Não houve diferença estatisticamente significativa em rela-

ção à detecção de alterações ecográficas entre os grupos pa-
cientes sintomáticos x assintomáticos.
Conclusões: USG pode detectar alterações musculoesque-
léticas em pacientes lúpicos, algumas não identificadas pelo 
exame físico. Outros estudos são necessários para avaliar o 
papel da US na rotina de pacientes lúpicos.

TL.11.005
AVALiAÇÃo dA degenerAÇÃo gorduroSA 
doS múSCuLoS gASTroCnêmio e SóLeo em 
PACienTeS Com TendinoPATiA de AquiLeS 
uSAndo rm: ConfiAbiLidAde e PreCiSÃo do 
SiSTemA de CLASSifiCAÇÃo gouTALLier
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: SILVA, BRC; RIBEIRO, EJS; LOPES, AA; RO-
DRIGUES, RN; BAUMFELD, DS; STRECKER, R.
instituição: Axial Medicina Diagnóstica
Autor responsável: Dr. Elísio Ribeiro
e-mail: ejsalgado@globo.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
Quantificar a confiabilidade da classificação Goutallier para 
avaliar a degeneração gordurosa dos músculos gastrocnêmio 
e sóleo em pacientes com aquilodinia por RM.
material e métodos: RM de 25 pacientes foram avaliadas de 
forma independente por 3 radiologistas. O grau de infiltração 
gordurosa foi classificado separadamente para os músculos 
gastrocnêmio e sóleo em ambas as pernas, usando a classifi-
cação Goutallier em duas sessões com um intervalo de quatro 
semanas. Esta classificação foi comparada com um método 
padrão-ouro(software ImageJ). Confiabilidade interobserva-
dor e a intra-repetibilidade foram determinadas e a precisão 
foi avaliada comparando as classificações dos radiologistas 
com o método padrão ouro.
resultados e discussão: Utilizando o método padrão de 
ouro, o teor de gordura foi de 11,4% para a perna afetada, 
e 6,5% para a perna assintomática. O acordo entre o método 
padrão-ouro e classificação Goutallier para os leitores 1, 2 e 
3 foi de 0,79, 0,84 e 0,81 respectivamente para a perna afe-
tada, e 0,86, 0,83 e 0,84 para a perna assintomática. Para a 
classificação Goutallier, o acordo interobservador foi de 0,81 
(p <0,001 para todos) e a repetibilidade intra-observador foi 
de 0,82, 0,77 e 0,79.
Conclusões: Nossos resultados mostram que a classificação 
Goutallier é um método confiável para quantificar infiltração 
de gordura nos músculos gastrocnêmio e sóleo.

TL.11.006
reSSonânCiA mAgnéTiCA PArA AVALiAr A efiCá-
CiA dA TerAPiA de rePoSiÇÃo enzimáTiCA em 
PACienTeS Com doenÇA de gAuCher do TiPo 1
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: SILVA, BRC; NOBRE, RR; LOPES, AA; RIBEI-
RO, EJS; DOMINGUES, RT; MOTA, RMV; STRECKER, R.
instituição: Axial Medicina Diagnóstica
Autor responsável: Dr. Elísio Ribeiro
e-mail: ejsalgado@globo.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar a eficácia da terapia de reposição enzimática(TRE) em 
pacientes com doença de Gaucher através do método quanti-
tativo adquirido pela sequencia 3D T2* Dixon corrigida em 
pacientes com Gaucher.
material e métodos: RM de 24 pacientes com doença de 
Gaucher. Foram realizadas duas avaliações com um intervalo 
de 12 meses. As medidas de fração de gordura da coluna lom-
bar e fêmures foram somadas, e foram analisadas as diferen-
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ças entre grupos. Foram realizadas RM da coluna lombar de 
20 voluntários saudáveis para determinar um parâmetro para 
avaliar a resposta da medula óssea à TRE.
resultados e discussão: Este estudo prospectivo incluiu 24 pa-
cientes. A média da soma dos valores de fração de gordura para 
a primeira avaliação foi 93,70(IC 95%, 89,60-97,80). Após 12 
meses, a média das alterações foi um aumento de 9,42(IC 95%, 
7,30-11,54) que foi observado em 19 pacientes(79%). No gru-
po controle com 20 pacientes, a média da soma dos valores de 
fração de gordura foi de 129,05(IC 95%, 116-140,10).
Conclusões: Os efeitos do tratamento sobre a doença ós-
sea podem ser demonstrados pela sequência T2 3D * Dixon 
Corrigido. Mais pesquisas devem ser realizadas para deter-
minar a força dessa seqüência como um parâmetro de ava-
liação da resposta da medula óssea no acompanhamento da 
doença de Gaucher.

TL.11.007
AVALiAÇÃo doS fAToreS ASSoCiAdoS À eX-
TruSÃo meniSCAL no ComPArTimenTo femo-
roTibiAL mediAL nA PreSenÇA e nA AuSênCiA 
dA CArgA CorPóreA
Sistema Musculoesquelético
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: GREGIO,E.J.; CREMA, D.M.; MENEZES, R. R.; 
LORENZATO, M.M.; CHAGAS-NETO, F.A.; NOGUEIRA
-BARBOSA, M.H.
instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto - USP
Autor responsável: Dr. Everaldo Gregio Junior Gregio
e-mail: eveyjj@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ava-
liar a extrusão meniscal no compartimento femorotibial me-
dial, nas posições decúbito e ortostática, por meio da ultras-
sonografia (US).
material e métodos: 104 indivíduos com dor crônica no jo-
elho realizaram exames de US e RM. Um radiologista mediu 
a extrusão meniscal dos participantes em decúbito dorsal e 
ortostase usando US. O comprimento da extrusão foi consi-
derado a distância perpendicular entre a linha de base junto a 
tíbia e a margem exterior do corpo do menisco. RM foi usada 
para identificar as rupturas meniscais.
resultados e discussão: Os valores médios de extrusão me-
niscal encontrados em decúbito (1.5 ± 1.8 mm) e ortostase 
(1.65 ± 1.8 mm) apresentaram diferença significativa (p = 
0,0002). Os valores médios de extrusão meniscal medial en-
contrados no grupo com lesão meniscal (2.281 ± 2.03 mm) 
foram estatisticamente maiores do que no grupo sem lesão 
(0.55 ± 0.68 mm) (p < 0.0001). Todos os meniscos com ex-
trusão ≥ 3 mm pela US apresentavam lesão meniscal confir-
mada pela RM (p< 0,0001).
Conclusões: Há variação na extrusão do menisco medial en-
tre as posições decúbito e ortostase. Presença de extrusão ≥ 3 
mm detectadas pela ultrassonografia, prevê ruptura meniscal.

9 - neurorrAdioLogiA

TL.12.001
reCidiVA TumorAL ou rAdioneCroSe? - umA 
reViSÃo SiSTemáTiA e meTAnáLiSe de méTo-
doS AVAnÇAdoS de reSSonânCiA mAgnéTiCA
Neurorradiologia
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: LONGO, MG; GIARETTA, V; VEDOLIN, L.

instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Ale-
gre, Rio Grande do Sul, Brasil
Autor responsável: Dra. Maria Gabriela Longo
e-mail: gabi.longo@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Mui-
tos estudos reportaram o benefício dos métodos avançados 
de ressonância magnética (RM) para a avaliação da respos-
ta ao tratamento do tumor cerebral, a fim de distinguir entre 
recidiva tumoral e radionecrose. No entanto, o tamanho da 
amostra em cada estudo é relativamente pequeno, o que torna 
difícil avaliar a validade externa. Nós realizamos uma revisão 
sistemática e metanálise de dados publicados afim de avaliar 
a acurácia dos métodos avançados de RM para diferenciação 
entre a recidiva e a radionecrose. Nosso objetivo foi determi-
nar o valor diagnóstico da difusão (DWI), da perfusão Dyna-
mic Susceptibility Contrast (PWI DSC), perfusão Dynamic 
Contrast Enhancement (PWI DCE) e espectroscopia (MRS).
material e métodos: A revisão sistemática incluiu todos os 
estudos que usaram métodos avançados de RM para detec-
tar recidiva ou radionecrose em pacientes em segmento por 
tratamento radioterápico para tumor cerebral. A pequisa foi 
realizada nas bases de dados MEDLINE e Embase, das pu-
blicações até 31 de Julho de 2015. As sensibilidades e es-
pecificidades de cada estudo foram calculadas e a acurácia 
diagnóstica foi metanalisada, com um intervalo de confiança 
(IC) de 95%, em um modelo de efeito randômico. Foram re-
alizados testes de heterogeneidade, sobre o efeito dos pontos 
de corte e modelos de metarregressão. Análises de subgrupos
resultados e discussão: 49 artigos foram incluídos na aná-
lise quantitativa, englobando um total de 1.508 pacientes. A 
sensibilidade (SEN) e especificidade (ESP) geral da DWI 
foi 81,0% (IC 95%: 71,0 a 89,0%) e 68,0% (IC 95%: 52,0 
a 82,0%), respectivamente. A SEN e ESP da PWI DSC foi 
de 83,0% (IC 95%: 80,0 a 86,0%) e 81,0% (IC 95%: 76,0 a 
85,0%) e da PWI DCE foi 76,0% (IC 95%: 66,0 a 85,0%) e 
85,0% (IC 95%: 74,0 a 93,0%), respectivamente. A SEN e 
ESP da MRS foi de 76,0% (IC 95%: 71,0 a 80,0%) e 83,0% 
(IC 95%: 77,0 a 88,0%), respectivamente. O odds ratio diag-
nóstico (DOR) da DWI, PWI DSC, PWI DCE e MRS foi 
14,83; 25,81; 14,45 e 27,39; respectivamente. O maior va-
lor do DOR nos estudos com PWI DSC foi quando o ponto 
de corte do Volume Sanguíneo Cerebral relativo (rCBV) foi 
maior ou igual a 1,8 e o maior valor do DOR nos estudos 
com MRS foi quando o ponto de corte da relação Cho/Cr foi 
maior ou igual a 1,3. O valor do DOR nos estudos com MRS 
foi muito maior nos trabalhos realizados com equipamento de 
3T (DOR = 40,07; IC 95%: 15,44 a 104,03).
Conclusões: Esta metanálise demonstrou que os métodos 
avançados de RM tem uma moderada e alta acurácia na dife-
renciação da recidiva tumoral da radionecrose usando os mé-
todos de DWI, PWI DSC, PWI DCE e MRS. Algumas análises 
de subgrupos e testes de efeito do ponto de corte mostraram 
que alguns cenários têm uma tendência de melhor acurácia.

TL.12.002
uSo do eSTudo de PArede VASCuLAr Por reS-
SonânCiA mAgnéTiCA nA AVALiAÇÃo de PAToLo-
giAS VASCuLAreS: reSuLTAdoS PreLiminAreS
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: LIMA, MR; MENEGATTI, RS; LONGO, MG; 
MULLER, JS; AESSE, F; VALENTINI, BB; VEDOLIN, LM.
instituição: Hospital Moinhos de Vento
Autor responsável: Sra. Marjana Reis Lima
e-mail: marjanalima@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
Evaluate the accuracy of magnetic resonance imaging (MRI) 
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vessel wall study in differentiating Intracranial Atheroscle-
rosis (IA), Central Nervous System Vasculitis (CNSV) and 
Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome (RCVS).
Material e métodos: Retrospective cohort study Review of the ima-
ging findings in vessel wall MRI studies in patients with intracra-
nial vasculopathy suspicion, in correlation with the gold standard 
diagnosis, established by clinical and biochemical parameters.
resultados e discussão: 32 vessels were evaluated – 11 
with RCVS diagnosis, 11 with CNSV and 10 with IA. 8 pa-
tients with CNSV showed wall thickening, while only 1 with 
RCVS had this finding (p = 0,008). There was no differen-
ce in thickening between CNSV and IA groups (p = 0,586). 
None of the RCVS patients presented parietal enhancement, 
while all of the CNSV and IA showed it. The difference in 
enhancement between the groups was intensity, tending to 
be stronger in CNSV group (p=0,08), and pattern, showing 
diffuse enhancement in CNSV patients and heterogeneous 
pattern in IA patients (p = 0,002).
Conclusões: Our preliminary evaluation of MRI vessel wall 
study in the differential diagnosis of the studied diseases 
showed satisfactory results.

TL.12.003
grAduAÇÃo Pré-oPerATóriA dAS neoPLA-
SiAS inTrACrAniAnAS ATrAVéS dA imAgem do 
moVimenTo inCoerenTe inTrAVoXeL (iVim) 
PonderAdA em difuSÃo (dwi)
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: FRAGOSO, D.C; GONÇALVES FILHO, A.L.M.; 
NUNES, R. H.; PACHECO, F.T.; FOERSTER, B.; ROCHA, 
A.J.; MAIA JR, A.C.M.
instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Diego Fragoso
e-mail: dcfragoso@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
classificação pré-operatória das neoplasias intracranianas, 
crítica na orientação das estratégias terapêuticas, permanece 
insatisfatória. Nosso objetivo foi avaliar prospectivamente a 
eficácia do IVIM-DWI na graduação das neoplasias do SNC
material e métodos: 25 pacientes com diagnóstico recente 
de neoplasias intracranianas foram submetidos à RM. Parâ-
metros dos coeficientes de difusão aparente (ADC), difusão 
lenta (D) e difusão rápida (D*) e fração de perfusão (f) fo-
ram gerados e testados para diferenças entre neoplasias de 
baixo e alto grau. Foram realizadas análises da curva ROC 
para determinar os valores ótimos, bem como sensibilidade e 
especificidade para a graduação
resultados e discussão: Inversamente ao f, os valores 
do ADC e D foram maiores nas neoplasias de baixo grau 
(P<0,05). Área sob a curva (AUC), sensibilidade, especifi-
cidade e valor de corte para a diferenciação das neoplasias 
de baixo e alto grau foram: f 0,86, 80%, 90% e 3,03%; ADC 
0,893, 93,3%, 80% e 1.241x1023 mm2/s; D 0,80, 93,3%, 
80% e 1.164. 1.241x1023 mm2/s. Os valores de D* não fo-
ram estatisticamente significantes
Conclusões: O IVIM mostrou-se uma técnica eficaz na gra-
duação das neoplasias in vivo, tendo as vantagens adicionais 
de ser não invasiva e de não requerer a administração do ga-
dolínio. Estudos adicionais são necessários para validar esta 
ferramenta como um novo biomarcador

TL.12.004
o uSo do ConTrASTe iodAdo inTrAVenoSo 
no diAgnóSTiCo de morTe enCefáLiCA em 

doAdoreS de rim inTerfere nA funÇÃo e 
SobreVidA do enXerTo?
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: NUNES,DM; ROCHA, AJ, BONI, RC.
instituição: Santa Casa de Misericórdia São Paulo, São Pau-
lo, Brasil.
Autor responsável: Dr. Douglas Mendes Nunes
e-mail: douglasmendesnunes@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: A 
utilização de tomografia computadorizada multiparamétrica 
(TCMP) na confirmação da morte encefálica (ME) tem sido 
proposta. Entretanto, os riscos do uso de contraste iodado in-
travenoso (CII) para a viabilidade renal em potenciais doado-
res precisam ser estudadas. Avaliar a função e sobrevivência 
do enxerto renal em uma série de pacientes submetidos a 
TCMP para a confirmação de ME.
material e métodos: Realizado estudo observacional com 
31 pacientes doadores de órgãos submetidos a TCMP para 
confirmação de ME com CII na dose de 2 ml/kg (máximo 
de 100 ml), no período de junho de 2012 a julho de 2014. Os 
dados clínicos e laboratoriais das duas coortes de pacientes 
transplantados renais foram comparados para avaliar o risco 
adicional do CII.
resultados e discussão: A avaliação funcional do enxerto re-
nal não demonstrou diferença estatisticamente significativa en-
tre os grupos de receptores. O risco de nefropatia induzida pelo 
contraste pode ser minimizado através de medidas de preser-
vação da função renal durante todo o trâmite doador-receptor.
Conclusões: O uso de CII não comprometeu a evolução pós-
transplante renal nesta série, monstrando-se seguro o protocolo 
de TCMP na avaliação complementar no diagnóstico de ME.

TL.12.005
A TéCniCA de PerfuSÃo Por rm Sem Con-
TrASTe inTrAVenoSo bASeAdA nA moVimen-
TAÇÃo inCoerenTe inTrAVoXeL (iVim) Pode 
SubSTiTuir A TéCniCA de SuSCeTibiLidAde di-
nâmiCA À PrimeirA PASSAgem do gAdoLínio 
(dSC-rm) PeLo LeiTo miCroVASCuLAr PArA A 
eSTimATiVA dA denSidAde CAPiLAr? – Corre-
LAÇÃo enTre AS duAS TéCniCAS.
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: GONÇALVES FILHO, A.L.M.; FRAGOSO, D.C.; 
NUNES, R.H.; PACHECO, F.T.; FOERSTER, B.; ROCHA, 
A.J.; MAIA JR, A.C.M.
instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Augusto Lio Mota Gonçalves Filho
e-mail: augustolio@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
Comparar a performance do estudo da perfusão dos tumores 
do SNC através da sequencia IVIM com a técnica de perfu-
são pela DSC-RM, e realizar uma revisão da literatura.
material e métodos: Vinte e cinco pacientes com diagnósti-
co recente de neoplasia intracraniana foram submetidos à RM 
convencional, DSC-RM e DWI pela técnica IVIM. Os parâme-
tros de coeficiente de difusão aparente (ADC), coeficiente de 
difusão lenta (D), coeficiente de difusão rápida (D*), e a fração 
da perfusão do ADC rápido (f) foram gerados e correlaciona-
dos com os valores de rCBV e rCBF, bem como com o diag-
nóstico anatomopatológico. Os resultados foram testados para 
diferenças entre tumores de alto e baixo grau baseados no teste 
ANOVA e sua correlação com os valores de rCBV e rCBF.
resultados e discussão: Os valores de perfusão fracionada (f) 
obtidos pela IVIM tem boa correlação com os valores de rCBV 
(r=0,64) e  correlação moderada com o rCBF (r=0,59), permi-
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tindo a avaliação da densidade microvascular dos tumores atra-
vés desta ferramenta, sem a utilização do gadolínio intravenoso.
Conclusões: O estudo da perfusão pelas sequências IVIM 
tem boa performance na avaliação não invasiva do volume 
sanguíneo cerebral, sem a utilização do gadolínio intraveno-
so, sendo uma ferramenta útil na avaliação da agressividade 
biológica dos tumores do SNC.

TL.12.006
AVALiAÇÃo dAS CoLATerAiS LePTomenínge-
AS ATrAVéS dA PerfuSÃo Por TomogrAfiA 
ComPuTAdorizAdA (PTC).
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: GONÇALVES FILHO, A.L.M.; FRAGOSO, D.C.; 
ALVES, H.C.B.R.; NUNES, R.H.; MAIA JR, A.C.M.; PA-
CHECO, F.T.; ROCHA, A.J.
instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Dr. Augusto Lio Mota Gonçalves Filho
e-mail: augustolio@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O ob-
jetivo do trabalho é analisar se existe associação entre as co-
laterais avaliadas nas imagens-fontes dinâmicas da PTC com 
o volume do core e a razão de mismatch em pacientes com 
acidente vascular encefálico isquêmico (AVEi) hiperagudo.
Material e métodos: Sessenta pacientes com AVEi e trombo em 
M1/M2 foram submetidos à TC sem contraste, angiografia por 
TC (ATC) e PTC. Dois neurorradiologistas independentemente 
avaliaram retrospectivamente a classificação das colaterais in-
tracranianas pela PTC. Através dos mapas da PTC calculou-se 
os volumes de core e penumbra dos exames de seguimento, 
correlacionando com as classificações das colaterais pela PTC.
resultados e discussão: Através dos métodos de correlação 
de Pearson e regressão linear observou-se que existe asso-
ciação entre as colaterais na PTC (p<0,05), com menor core 
e maior mismacth, bem como moderada correlação negativa 
entre as colaterais e o core e moderada correlação positiva 
entre colaterais e mismatch. Estes dados são importantes, 
pois enquanto a ATC permite somente uma avaliação estática 
da circulação, as imagens fontes da PTC permitem uma ava-
liação dinâmica da circulação colateral.
Conclusões: A análise das colaterais pela PTC é uma im-
portante ferramenta na avaliação prognóstica e terapêutica 
no AVEi. Melhores colaterais pela PTC estão associadas a 
menor core e maior mismatch.

14 - PeT-CT

TL.14.001
AbordAgem de demênCiA Com PeT/CT(18fdg) 
CerebrAL e SPeCT(TrodAT-99mTC): doenÇA de 
ALzheimer X demênCiA de CorPoS de LewY
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: MARINO, F. M.; AGUIAR M. A.; PRADO JR 
L.M.; PRADO L. F. M.; BARRA R.; SOBRINHO A.B.
instituição: Imagens médicas de Brasília - IMEB
Autor responsável: Dra. FIORELLA MARINO
e-mail: fiorellamenegatti@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: De-
monstrar a importância da correlação PET/CT(18FDG) cerebral 
e SPECT(TRODAT-99mTc) no diagnóstico diferencial da do-
ença de Alzheimer (DA) e demência de corpos de Lewy (DCL), 
sobretudo quando os achados metabólicos não são clássicos.
material e métodos: Exposição de dois casos: Paciente A. 

B., masculino, 80 anos, e paciente N. C., feminina, 84 anos, 
ambos evoluindo com quadro demencial progressivo, cujas 
principais hipóteses clínicas eram DA e DCL. Os pacientes 
realizaram PET/CT(18FDG) e SPECT(TRODAT-99mTc). 
A interpretação dos exames foi baseada na análise visual e 
semi-quantitativa (método 3DSSP – Córtex ID no PET e po-
tencial de ligação no SPECT).
resultados e discussão: De acordo com os achados meta-
bólicos clássicos da DA e DCL, observamos que o envolvi-
mento do lobo occipital é essencial para diferenciá-las. No 
entanto, se o córtex occipital não estiver envolvido, como 
aconteceu com a paciente N. C., a hipótese de DCL não pode 
ser excluída. Nesta situação, a correlação SPECT(TRODA-
T-99mTc) pode ajudar nesta diferenciação uma vez que, na 
DCL, há perda dos neurônios dopaminérgicos na substância 
nigra, ao contrário da DA.
Conclusões: A correlação PET/CT(18FDG) e SPECT(TRO-
DAT-99mTc) pode assumir um papel de grande valia para 
distinguir acuradamente DA e DCL, evitando assim uma te-
rapia medicamentosa onerosa e, possivelmente, ineficaz.

TL.14.002
PeT/CT Com 68gALio PSmA uTiLizAdo em CAn-
Cer renAL de CéLuLAS CLArAS
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: PRADO JR L.M.; MARINO F. M.; PRADO L. F. 
M.; BARRA R.; SOBRINHO A. B.
instituição: Imagens Médicas de Brasília - IMEB
Autor responsável: Dra. FIORELLA MARINO
e-mail: fiorellamenegatti@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Mos-
trar a possibilidade de um marcador mais específico para o 
diagnóstico de recidiva de cancer renal de células claras.
Material e métodos: Foram realizados exames de PET/CT 
com duplo isótopo (18FDG e 68Galio-PSMA) em dois pa-
cientes já tratados cirurgicamente de Câncer renal de células 
claras e suspeita de recidiva.
resultados e discussão: Mulher de 66 anos, com ressecção 
renal parcial por cancer de células claras há 3 anos, apresen-
ta-se com linfonodomegalia mediastinal a Tomografia, reali-
zou PET/CT com PSMA que não mostrou concentração do 
material e complementou o estudo com FDG que mostrou 
hiperconcentração do mesmo, o diagnostico histopatológico 
evidenciou sarcoidose. Homem 66 anos, com nefrectomia 
total à direita há 2 anos, apresenta-se com dois nódulos/lin-
fonodos na loja renal à Tomografia, realizou PET/CT com 
FDG que mostrou leve aumento da atividade metabólica e 
complementou o estudo com PSMA, que evidenciou hiper-
concentração nos nódulos descritos e em área focal do osso 
esterno, o diagnóstico histopatológico confirmou a presença 
de recidiva.
Conclusões: Embora o PET com PSMA inicialmente tenha 
sido descrito para ser utilizado em acompanhamento de pa-
cientes com cancer de próstata, outras modalidades oncoló-
gicas também podem concentrar esse material como o cancer 
renal de células claras.

15 - TéCniCAS rAdioLógiCAS

TL.15.001
ProgrAmA de ConTroLe de quALidAde: A Vi-
SÃo do TéCniCo de rAdioLogiA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: BARBOSA, F,
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instituição: Colégio 24 de Maio, São Paulo, São Paulo, Brasil
Autor responsável: Prof. Fernando Barbosa
e-mail: fdbarbosa@ig.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: 
Pretendeu-se averiguar que importância os técnicos de 
radiologia atribuem à implementação de um programa de 
controle de qualidade em radiologia, e conhecer a importância 
da existência de critérios de proteção. Os dados foram 
recolhidos por meio de um questionário (quatro partes), 
tendo sido garantido o anonimato e a confidencialidade dos 
dados. Participaram neste estudo 48 técnicos de radiologia 
que exercem funções em instituições de saúde, situadas na 
Região de São Paulo.Dos técnicos de radiologia participantes 
do estudo, 62,5% não sabem em que consiste um programa de 
controle de qualidade em radiologia, mas 85,4% consideram 
muito importante a sua implementação nos seus serviços, 
e 89,6% consideram que a sua implementação seria um 
fator de motivação. Verificamos também que as instituições 
estudadas (hospitais e centros de saúde) não se encontram 
adequadas com os princípios básicos da radioproteção. 
Embora os técnicos de radiologia não saibam em que consiste 
um programa de controle de qualidade em radiologia, 
estariam dispostos a colaborar na sua elaboração. Este estudo 
permitiu constatar uma realidade que pensávamos não ser 
possível existir: instituições públicas, cuja missão se baseia 
na promoção da saúde, ignorarem as não conformidades 
existentes nos diferentes serviços, no que diz respeito à 
proteção radiológica.
material e métodos: Este é um estudo descritivo e transver-
sal. A população é composta pelos técnicos de radiologia, que 
exercem funções em instituições de saúde situadas na Re-
gião de São Paulo. A amostra foi constituída por 48 técnicos. 
Para o recolhimento de dados foi utilizado um questionário 
composto por quatro partes. A primeira parte do questionário 
é constituída por cinco questões, destinadas a caracterizar a 
amostra. A segunda é constituída por oito questões, que têm 
por finalidade situar os inquiridos em relação à existência de 
programas de controle de qualidade, à formação efetuada no 
âmbito da qualidade e ao conhecimento da legislação exis-
tente na área. A terceira parte é constituída pela Escala da 
Importância do Controle de Qualidade (ICQ), composta por 
sete itens, e é uma escala tipo Likert de cinco pontos, em que 
1 significa nada e 5 significa muito. Deste modo, o escore 
máximo possível é de 35 pontos, sendo que, quanto maior 
for o escore obtido, maior é a importância atribuída ao con-
trole de qualidade. A análise da consistência interna da ICQ 
foi feita através do alfa de Cronbach, tendo-se observado um 
valor de alfa bastante elevado, de 0,845. A quarta parte é 
constituída pela Escala da Importância atribuída à Proteção 
Radiológica (IPR).
resultados e discussão: Em relação ao conhecimento que 
os técnicos possuem sobre um PCQ, verificamos que 30 téc-
nicos (62,5% da população em estudo) não sabem em que 
consiste um PCQ, não sendo muito fácil implementar um 
manual da qualidade, quando os conceitos da qualidade não 
são muito conhecidos, por parte dos profissionais.Os técnicos 
sobre a legislação existente no âmbito do controle de qualida-
de em radiodiagnóstico, constatamos que 28 técnicos (58,3% 
da população em estudo) afirmam ter conhecimento sobre 
esta. Este resultado difere do estudo de Santos et al, em que 
foi verificado que a implementação de um PCQ é necessária, 
não só de forma a testar os equipamentos, mas também para 
atualizar os profissionais que se encontram alheios às normas 
vigentes sobre o uso de radiações ionizantes, nos serviços de 
saúde. Quando analisamos se a implementação de um PCQ 
seria um fator de motivação profissional, constatamos que 

43 técnicos, ou seja, 89,6% da população em estudo referem 
que este seria um fator de motivação. No entanto, 5 técnicos 
(10,4%), afirmam que a implementação de um PCQ constitui 
um fator pouco importante para a sua motivação profissio-
nal. Estes resultados vêm ao encontro do estudo referido por 
Boa vista et al. no qual fica patente que o problema se coloca 
perante a variação individual de cada um dos intervenientes, 
das suas expectativas e motivações. Alguns não sentem a ne-
cessidade de intervir ou mudar porque não acham necessário, 
outros sentem as carências, mas entendem que a sua solução
Conclusões: Como se trata de um tema contemporâneo, o 
presente estudo, como investigação científica que é muito 
mais do que dar respostas e conclusões, pretende propor uma 
reflexão sobre as variáveis que envolvem a implementação 
de um PCQ em radiologia, a começar pelo elemento humano 
envolvido e as suas particularidades, à luz do seu percurso 
pessoal e profissional até as suas expectativas, no que con-
cerne à implementação de um PCQ, de forma a se poder ave-
riguar se os técnicos de diagnóstico e terapêutica da área da 
radiologia acham importante e necessária a implementação 
de um PCQ em radiologia, bem como a existência de ma-
teriais de proteção radiológica, nos seus serviços. O nosso 
intuito é verificar se os técnicos de radiologia sabiam em que 
consistia um PCQ em radiologia, se estariam interessados 
em implementar um, nos seus serviços, se achavam que a 
sua implementação seria um fator de motivação profissional, 
bem como averiguar se as instituições onde exercem funções 
possuem todos os requisitos para a sua implementação. Con-
siderando tudo o que foi referido anteriormente, podemos 
concluir que, embora os técnicos de radiologia não saibam 
em que consiste um PCQ em radiologia, estariam dispostos a 
colaborar na sua elaboração.

16 - TórAX

TL.16.001
AChAdoS PuLmonAreS nA TomogrAfiA Com-
PuTAdorizAdA em PACienTeS Com ASPirA-
ÇÃo CrôniCA deTeCTAdA PeLo eSTudo de Vi-
deofLouroSCoPiA dA degLuTiÇÃo
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: CONCATTO, N.H.; SCHERER, B.; SOUZA, A.S.; 
MARCHIORI, E.; IRION, K.L.; HOCHHEGGER, B;
instituição: Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
Autor responsável: Sr. Natalia Henz Concatto
e-mail: naticoncatto@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: De-
monstrar os achados na tomografia computadorizada (TC) 
em pacientes com aspiração crônica em comparação com um 
grupo controle sem aspiração detectada pelo estudo videoflu-
oroscópico da deglutição (EVFD).
material e métodos: Este estudo retrospectivo observacio-
nal incluiu pacientes com e sem diagnóstico de aspiração 
confirmado por EVFD, que foram submetidos a exames de 
TC dos pulmões entre 2010 e 2014. Dois radiologista, que 
foram cegados para a presença de aspiração, analisaram os 
exames para detectar a presença de qualquer anormalidade 
consensualmente. O teste do qui-quadrado foi utilizado para 
análise de correlação, com nível de significância de 0,05.
resultados e discussão: Um total de 56 pacientes (28 com 
diagnóstico de aspiração; 52% pacientes do sexo masculino, 
com idade média de 65 ± 15 anos) foram incluídos no estudo. 
Pacientes com aspiração eram mais propensos demonstrar 
atelectasias, nódulos centrolobulares, bronquiolectasias, con-
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solidação e opacidades em vidro fosco (todos P <0,05), com 
uma predileção significativa para lobos inferiores (P <0,001). 
Outras alterações, tais como espessamento das paredes brô-
nquicas e aprisionamento de ar, não diferiu entre os grupos.
Conclusões: Atelectasias, nódulos centrolobulares, bron-
quiolectasias, consolidação e opacidades em vidro fosco 
ocorreram com maior frequência em pacientes com aspira-
ção, com tendência acentuada para lobos inferiores.

TL.16.002
reSSonânCiA mAgnéTiCA de nóduLoS PuL-
monAreS: ACuráCiA em regiÃo endêmiCA 
de doenÇA grAnuLomAToSA
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: CONCATTO, N.H.; SOUZA, A.S.; IRION, K.L.; 
MARCHIORI, E.; HOCHHEGGER, B.
instituição: Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
Autor responsável: Sr. Natalia Henz Concatto
e-mail: naticoncatto@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Es-
timar a acurácia  diagnóstica da intensidade de sinal da rela-
ção lesão-medula espinhal (LSR) e do coeficiente de difusão 
aparente (ADC) em imagens ponderadas em difusão (DW) 
na ressonância magnética de nódulos pulmonares suspeitos 
de câncer de pulmão em regiões endêmicas de doença pul-
monar granulomatosa.
material e métodos: 49 pacientes com nódulos pulmonares 
solitários indeterminados detectados por tomografia compu-
tadorizada de tórax e diagnósticos confirmados histopatologi-
camente foram incluídos no estudo. Imagens DW foram ana-
lisadas semiquantitativamente, concentrando-se nas regiões 
de interesse na lesão e medula espinhal ao mesmo nível (para 
o cálculo LSR). Os ADCs foram estimados a partir das rela-
ções das duas intensidades de sinal da imagem. As relações 
de intensidade de sinal T1 e T2 entre os nódulos e músculo 
foram calculadas para comparação.
resultados e discussão: A média ADCs±desvio-padrão 
para câncer de pulmão e lesões benignas foi de 0.9±0.2 e 
1.3±0.2×10-3mm2/s, respectivamente. A média LSRs foi de 
1,4±0,3 para câncer de pulmão e 1±0,1 para as lesões benig-
nas. ADCs e LSRs diferiram significativamente entre lesões 
malignas e benignas (P<0,001). A média da relação de inten-
sidade de sinal T2 também diferiu significativamente entre 
lesões benignas e malignas (0,8±0,2vs.1.6±0,2;P<0,05).
Conclusões: DW pode ajudar a diferenciar lesões malignas 
de benignas de acordo com ADC e  LSR com boa precisão.

TL.16.003
rAdiogrAfíA de TórAX en urgenCiA no 
TrAumáTiCA, eS unA herrAmienTA diAgnóS-
TiCA úTiL?
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: DURAN, J; FUENTEALBA, A; RAMIREZ, D; 
ROSSEL N; ARIS R; AGUIRRE, S; HERQUIÑIGO,D; PI-
ZARRO, A; CASTRO, M.
instituição: Departamento de Imageneología. Clínica INDI-
SA / UNAB, Santiago, Chile
Autor responsável: Dra. Andrea Fuentealba Cargill
e-mail: ganteisan@gmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: La ra-
diografía de tórax (RT) es una extensión del examen físico en 
cuadros de urgencia. La sensibilidad (S) y especificidad (E) 
varía según la patología y la probabilidad pretest. El objetivo 
es determinar el valor predictivo positivo y negativo de RT en 
adultos con patología no traumática en el servicio de urgencia.

Material e métodos: Estudio retrospectivo.Información reco-
lectada entre 01.2012-05.2015. Se incluyeron pacientes con 
RT y un TC de tórax posterior en un plazo menor a 48 hrs. Se 
excluyeron estudios por trauma. El análisis estadístico se re-
alizó con STATA14, calculando VPP, VPN, S, E y estimando 
concordancia con test de Kappa (K).
resultados e discussão: El n fue 409 pacientes, 54% muje-
res. La edad x 56±20 años. Los motivos de consulta fueron 
disnea 25%, neumonia 20% y dolor torácico 14%. Conside-
rando a la TC como “gold standard”;el VPP global para la 
RT fue 74% y su fue VPN 77%. Respecto a condensación, el 
VPP fue de 80% y VPN de 85%.Con respecto a compromiso 
intersticial; VPP 67% y VPN 61%. Con respecto a la concor-
dancia de los diagnósticos, κ fue estadísticamente significati-
vo en todos los hallazgos evaluados.
Conclusões: Nuestra experiencia confirma la utilidad de RT 
en condensación y neumotórax, pese al porcentaje de FN y FP.

TL.16.004
bióPSiAS TeCiduAiS PerCuTâneAS de LeSÕeS 
PuLmonAreS guiAdAS Por TC: TéCniCA do 
deCúbiTo iPSiLATerAL
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: WADA, D.T.; CIPRIANO, F. E. G.; DESSOTE, L. 
U.; FAVARA, F. C. D.; SCORZONI-FILHO, A.; GUSMAO
-RAMOS, S.; KOENIGKAM-SANTOS, M.
instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto/USP
Autor responsável: Dr. Danilo Tadao Wada
e-mail: danilowada@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Des-
crever a técnica e complicações do uso do decúbito ipsilate-
ral para a realização de biópsia tecidual percutânea (BTP) de 
lesões pulmonares, guiada por tomografia computadorizada 
(TC).
Material e métodos: Análise retrospectiva da incidência de 
pneumotórax e outras complicações, em 32 pacientes conse-
cutivos submetidos à BTP guiada por TC (agulha guia 17G 
e agulha de biópsia 18G), utilizando decúbito lateral com o 
lado da lesão pulmonar pendente (por ex.: nódulo no LSE - 
decúbito lateral esquerdo).
resultados e discussão: Na nossa avaliação a incidência 
de pneumotórax foi de 18,7% (n=6), averiguado logo após 
o procedimento ou no RX controle de 2h. Todos pacientes 
mantiveram-se assintomáticos e nenhum caso necessitou de 
drenagem torácica. Não registramos outras complicações sig-
nificativas. Na literatura médica, a incidência de pneumotó-
rax, complicação mais comum, pode chegar a 61%, com ne-
cessidade de drenagem em 3 a 15% dos pacientes. O aumento 
da pressão na cavidade torácica associado à menor ventilação 
do pulmão pendente, são teorias propostas para explicar o 
benefício da técnica.
Conclusões: A técnica de decúbito ipsilateral pode reduzir a 
incidência de pneumotórax / drenagem torácica e outras com-
plicações pós BTP de lesões pulmonares.

TL.16.005
AnáLiSe quALiTATiVA e quAnTiTATiVA dAS 
imAgenS de AngioTC nA AVALiAÇÃo dA hiPer-
TenSÃo PuLmonAr
Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: WADA, D. T.; PADUA, A. I.; MARTINEZ, J. A. 
B.; ELIAS-JUNIOR, J.; KOENIGKAM-SANTOS, M.
instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto/USP
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Autor responsável: Dr. Danilo Tadao Wada
e-mail: danilowada@yahoo.com.br
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: Ana-
lisar de maneira qualitativa e quantitativa as angiografias por 
tomografia computadorizada (angioTCs) de pacientes com 
hipertensão pulmonar (HP).
Material e métodos: Exames de angioTC de 20 pacientes com 
diagnóstico de HP, confirmado por cateterismo cardíaco direi-
to, foram retrospectivamente avaliados, em comparação com 
exames de 20 indivíduos controles. A análise quantitativa foi 
realizada com programa automático Yacta, capaz de medir os 
volumes e densidades pulmonares e os volumes vasculares.
resultados e discussão: Dilatação absoluta e relativa do 
tronco pulmonar, das artérias segmentares e ventrículo di-
reito foi visto em 95% pacientes. Hipertrofia do ventrículo 
direito foi identificada em 60% e refluxo para veias hepáticas 
em 70%. No parênquima pulmonar, o achado mais comum 
foi atenuação em mosaico (45%). A análise quantitativa não 
mostrou diferenças significativas dos volumes e densidades 
pulmonares, porém detectou um volume vascular absoluto 
do lobo superior direito (15,0 x 11,5 cm3) e relativo ao lobo 
inferior direito (0,76 x 0,51) maior no grupo de HP em com-
paração ao controle.
Conclusões: Apesar dos avanços na imagem, o cateterismo 
ainda é o exame definitivo no diagnóstico da HP. A análise 
quantitativa automática da vasculatura pulmonar na angioTC 
tem potencial para auxiliar no diagnóstico da HP.

TL.16.007
PreVALênCiA de LinfAngiTe CArCinomATo-
SA em PACienTeS Com CânCer de PuLmÃo em 
SerViÇo de onCoLogiA do inTerior norTe 
do brASiL

Tipo de estudo: Trabalho Original
Autores: QUINTA, M.C.B; BRITO, M.L.C.B.; MORAIS, 
L.D.S; COSTA, R.S; NASCIMENTO, L.C.; BORGES, L.C.; 
AGUIAR, A.C.E.C
instituição: Clínica da Imagem do Tocantins; Instituto To-
cantinense Presidente Antônio Carlos
Autor responsável: Dra. Mayra Carneiro de Brito Quinta
e-mail: mayracbb@hotmail.com
descrição sucinta do propósito do estudo/objetivos: O 
objetivo deste estudo é descrever prevalência de linfangite 
carcinomatosa em primeiro exame tomográfico de pacientes 
com câncer de pulmão, considerando esse um achado asso-
ciado a pior prognóstico.
material e métodos: Foram coletados dados de prontuários 
de pacientes de serviço de oncologia da cidade de Araguaína-
TO, sendo analisadas tomografias computadorizadas de tórax 
contrastadas, realizadas em pacientes com diagnóstico poste-
rior de neoplasia pulmonar maligna nos anos de 2013 e 2014. 
A presença de linfangite carcinomatosa foi criteriosamente 
investigada já no primeiro exame diagnóstico.
resultados e discussão: Dos 40 pacientes estudados, 65% 
foram do sexo masculino e idade média de 67 anos. Apre-
sentaram lesão predominante tipo massa, de diâmetro médio 
de 7,1X5,9 cm. O achado de linfangite carcinomatosa esteve 
presente em 22,5% (9) dos pacientes, já no primeiro exame 
tomográfico solicitado. Acredita-se que tal manifestação pos-
sa resultar de microembolos do tumor ou disseminação linfá-
tica retrógada, sendo por vezes participando do estadiamento 
como T4 ou M1 respectivamente. É consenso que está rela-
cionada a pior prognóstico.
Conclusões: Houve prevalência significante de linfangite car-
cinomatosa nos pacientes analisados, sendo um indicador de 
péssimo prognóstico, considerando seu achado já no 1° exame.
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TEIXEIRA, K.I.S.S.      PD.08.028
TEIXEIRA, PACG      PD.16.040, PD.16.043
TEIXEIRA, P.S.      PA.07.006, PD.07.004
TEIXEIRA, R.G.      PD.01.090
TEIXEIRA S.R.      PD.11.044
TEJO, C.R.      PD.12.072
TELES, G.      PA.16.019
TELES, G.B.S.      PA.04.012, PA.16.018
TELLES, J.M.      PA.13.007
TENÓRIO, K.      PA.04.011
TERRA DE PAIVA PALHANO, C.      PD.11.080
TESSAROLLO, A.L.A.H.      PD.03.008, PD.03.009
TESSAROLLO, B.      PD.03.009
TIBANA, L.      PD.12.097
TIBANA, L. A. T.      PD.13.023, PD.17.027
TIBANA, L.A.T.      PA.12.010, PD.03.037, PD.12.032
TINOIS, E      PD.15.002
TOCHETTO, S.M.      PA.13.005, PA.17.014, PD.17.034
TOCHETTO, SM      PD.17.022
TOKURA, EH      PD.17.032
TOMAL, A.      PD.05.001, PD.05.002, PD.05.003, 

PD.06.001, PD.06.002
TOMA, M.K.      PD.11.024



TONSO, V.M.      PD.01.067, PD.01.099
TORREÃO, J.A.      PD.04.017
TORRES A.E.      PD.03.003
TORRES, AE      PD.12.085
TORRES, L.R.      PD.10.003
TORRES P P T S      PD.16.011, PD.16.013
TORRES P P T S T      PD.16.026
TORRES, U.      PD.01.015
TOURINHO, T.L.      PD.04.002
TOYAMA, C.      PD.03.023, PD.03.024
TRAMONTIM, C.C.      PD.01.079
TRAMONTIN GF      PD.12.076
TRAMONTIN, G.F.      PD.01.034, PD.02.018, PD.12.065, 

PD.13.008, PD.17.004
TRANCHESI JR.,B.      PD.14.005
TRAPLE, F.A.L.      PD.17.013
TRAPLE, FAL      PD.11.072
TRAVERSO, S.      PD.10.006
TRAVESSO, D.J.      PD.06.012
TRAZZI, A.S.N.D.M.      PD.02.030
TRINDADE, A.P.      PD.13.026
TRINDADE, R. A. R.      PD.12.038, PD.12.039, PD.12.040
TRINDADE, R.A.R.      PD.01.055, PD.08.010, PD.11.046, 

PD.11.050, PD.16.029
TRIPPIA, C.R.      PD.17.002, PD.17.003
TROIJO, G.V.      PD.08.027
TRONCON, L.E.A      TL.11.001
TUFIK, S. B.      PD.17.005, PD.17.018
TUFIK, S.B.      PD.08.029
TUKAMOTO, G      PD.12.089
TYNG, C.J.      PA.07.003, PA.07.004, PA.07.005, 

PA.07.006, PD.06.012, PD.07.004, 
PD.07.006, PD.07.007

u
UEDA S.K.N.      PD.01.058, TL.01.004, TL.01.005
UEDA, S.K.N.      PD.01.057
UTIDA, H.M.      PA.02.017, PD.16.057

V
VALADARES DE PAULA JÚNIOR, C. R.      PA.16.020
VALADARES, L.C.      PD.01.078, PD.07.021
VALENTE, M.      PA.12.016
VALENTINI, BB      TL.12.002
VALENTIN, M.V.N.      PD.16.064
VALLE L.G.M.      PA.07.017, PA.07.019, PD.07.016
VALLE, L.G.M.      PA.07.037, PD.01.063, PD.07.005, 

PD.07.013, PD.07.018
VAN DER VELDE, J.E.      PD.09.002
VARELLA, R.      PD.01.042
VARGAS, F.R.      PD.10.003
VASCONCELLOS, G. C.      PD.16.016
VASCONCELLOS, G.C.      PD.13.003
VASCONCELOS, R.A.      PD.01.080
VASCONCELOS, R.M.      PD.12.072
VASCONCELOS, S.C.      PA.16.004, PD.16.054
VASQUES, C.R.G      PA.01.002
VASQUES, C.R.G.      PA.02.004
VASQUES, M.V      PA.01.002
VASQUES, M.V.      PA.02.004
VAZ, LPS      PD.12.085

VAZ, N.D.      PD.02.043, PD.08.016, PD.08.023
VEDOLIN, L.      PA.12.015, TL.12.001
VEDOLIN, LM.      TL.12.002
VEGA, N.A.      PD.16.064
VELLONI, F.      PD.01.042
VENTO, E.      PD.03.005, PD.11.076
VENTRICE, F.      PA.12.004
VENTURA, C.      PA.17.021
VENTURA, C.A.      PA.17.016, PA.17.018, PA.17.019, 

PA.17.022
VENTURA, N      PD.12.080, PD.12.089, PD.12.096
VENTURA, N.      PD.12.003
VENTURA PINTO, C.A.      PD.13.028
VERAS, F      PD.12.099
VERAS, M.F      TL.10.001
VERAS, M.F.      PD.10.007, PD.10.010, PD.10.011
VERÇOSA, A.F.A.V.      PD.10.009
VERGÍLIO, C.S.      PD.12.066, PD.12.067
VERGILIO, F.S.      PD.16.021
VERRASTRO, C.G.Y      PD.16.062
VERZA, L.      PA.01.008, PA.15.010
VIANA NETO, E.D.E.M.      PD.11.021
VIANA, P.C.      PD.01.006
VIANA, P. C. C.      TL.07.002, TL.07.003
VIANA, P.C.C.      PA.01.037, PA.02.020, PD.01.008, 

PD.01.059, PD.01.060, PD.01.061, 
PD.01.068, PD.01.081, PD.01.089, 
PD.02.033, PD.02.045, PD.07.003

VIANNA, P.C.      PD.01.029
VIEIRA, D. R.      PD.17.007
VIEIRA, D.R.      PA.01.040, PA.12.012, PA.16.022
VIEIRA, F.A.      PD.07.020
VIEIRA F.A.C.      PA.07.017, PA.07.019
VIEIRA, F.A.C      PA.07.024, PA.17.018, PD.01.063, 

PD.07.005, PD.07.009, PD.07.013, 
PD.07.017

VIEIRA, M.M.      PD.08.001
VIEIRA, M. P. M. M.      PD.15.005
VIEIRA, M.V.      PD.16.029
VIEIRA, R.A.C.      PD.08.008
VIEIRA, T.D.R.      PD.01.068
VIEIRA, V.L.G      PD.16.057
VIEIRA, V.L.G.      PA.02.017
VIEIRA, W.B.      PD.01.098
VILAS BOAS, A. Q.      PD.17.017
VILASBOAS, R.      PD.01.078
VILAVERDE, A. W.      PD.12.038, PD.12.039, PD.12.040
VILAVERDE, A.W.      PD.01.055, PD.08.010, PD.11.046, 

PD.11.050, PD.16.029
VITOR, T.      PD.14.001
VOLPATO, R.G.      PD.04.005, PD.12.017
VOLPON, J.B.      PD.11.044

w
WADA, D. T.      PD.16.017, TL.16.005
WADA, D.T.      TL.16.004
WAGNER, J.      PD.14.001
WAGNER,J.      PD.14.005
WAINSTEIN, B.      PD.01.055, PD.08.010, PD.11.046,  

PD.11.050, PD.12.038, PD.12.039, 
PD.12.040, PD.16.029

WANDERLEY, M.      PD.02.035
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WANDERLEY, M. C.      PD.17.029
WASZCZYNSKYI, C.H.      PD.01.090
WATANABE, A.H.U.      PA.08.006, PA.08.007, PA.08.021, 

PA.08.023, PD.08.008
WAZILEWSKI, D.P.      PD.02.043, PD.08.016, PD.08.023
WEMATSU, M.C.      PD.11.024
WESTPHALEN, M.S.      PD.01.055
WESTPHALEN, S.S.      PD.01.055, PD.08.010, PD.11.046, 

PD.11.050, PD.12.038, PD.12.039, 
PD.12.040, PD.16.029

WOLOSKER A.M.B.      PD.03.003
WOLOSKER, AMB      PD.12.085
WU, D. S. K.      PD.17.027
WU, D.S.K.      PD.03.037, PD.11.079
WU, DSK      PD.11.067

Y
YAMAGA,L.I.      PD.14.005
YAMAMOTO, J.H.      PD.03.036
YAMANARI, M. G. I.      PD.13.013, PD.13.015
YAMANARI, M.G.I.      PA.13.003, PA.13.004, PA.13.006
YAMANARI T.R.      PD.01.059
YAMANARI, T. R.      PD.16.002, PD.16.007, PD.17.020, 

PD.17.021
YAMANARI, T.R      PD.16.035
YAMANARI, T.R.      PD.01.006, PD.01.029, PD.01.060, 

PD.01.061, PD.01.081, PD.02.033, 
PD.02.045

YAMASAKI, J. M.      PD.16.021
YAMASHIRO, E.      PD.11.024
YAMASHITA, M.E.A.S.      PD.02.030

YAMASHITA, S.      PD.11.080, PD.12.104, PD.13.026
YAMASHITA, S.R.      PD.11.024
YANO, L.M.      PD.08.014
YANO, R.K.      PA.07.021, PD.07.022
YUHARA, E.Y.      PD.02.035

z
ZACARIAS M. S.      PD.16.049
ZACARIAS, M.S.      PD.01.082
ZAINA M.C.      PD.15.004
ZANONI, B.B.      PD.04.005, PD.12.017
ZANON, N.      PA.09.002
ZAPPAROLI, M.      PA.02.017
ZATTAR, G.A.      PD.11.017
ZATTAR, L.C.      PD.11.051, PD.11.073
ZATTAR RAMOS, L.C.      PD.02.033
ZATTAR-RAMOS, L.C.      PD.11.017, PD.11.041, PD.11.042, 

PD.11.057, 
PD.11.059, PD.11.060,

ZAVARIZ, J. D.      PD.17.005, PD.17.018, PD.17.019
ZAVARIZ, J. D.;      PD.17.001
ZAVARIZ, J.D.      PD.17.034
ZEBALLOS, P.      PA.01.028
ZELENIKA, S.      PD.11.020
ZIMMERMANN, N      PD.12.080, PD.12.089
ZOCCHIO, A.      PA.15.008, PA.15.009, PA.15.010
ZOGHBI, KK      PD.16.040, PD.16.043
ZUCATELLI, C.A.F.      PD.10.007, PD.10.011
ZUPPANI, H.B.      PD.03.004, PD.03.013
ZURSTRASSEN, C.E.      PD.07.006
ZURTRASSEN, C.E.      PD.07.007
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