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TRABALHO ORIGINAL

ABDOMINAL/TRATO DIGESTÓRIO

PA.01.005
PREVALÊNCIA DE NEOPLASIAS CÍSTICAS PAN-
CREÁTICAS EM EXAMES DE IMAGEM E ASSOCIA-
ÇÃO COM SINAIS SUGESTIVOS DE MALIGNIDADE
Autores: FALQUETO, A.; PELANDRE, GL.; COSTA, MZG.
Instituição: Universidade do Sul de Santa Catarina
Autor Responsável Trabalho: Sra. Aline Falqueto
E-mail Autor Responsável Trabalho: lilifalqueto@hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ana-
lisar a prevalência de lesões císticas do pâncreas visualizadas 
em exames de imagem e sua associação com sinais sugesti-
vos de neoplasia maligna.
Material e métodos: Estudo transversal que incluiu 924 exa-
mes de tomografia computadorizada e ressonância magnética 
de pacientes atendidos em centro de referência em diagnósti-
co por imagem. Foram revisadas as características sócio-de-
mográficas, clínicas e de imagem.
Resultados e discussão: Verificou-se a presença de cistos em 
4,5% pacientes. A prevalência de lesões císticas foi de 7,6% 
em pacientes acima de 60 anos (p<0,01). A detecção de le-
sões foi maior na ressonância magnética, quando comparada 
à tomografia computadorizada (p<0,05). Entre os pacientes 
com alguma queixa pancreática, 42,9% apresentaram cistos 
(p<0,001). Sinais de malignização foram observados em 
26,3% (dilatação ductal, presença de componente sólido ou 
tamanho maior de 30 mm), com maior freqüência em pacien-
tes do sexo masculino e acima de 60 anos.
Conclusões: No presente estudo a prevalência de lesões císticas 
do pâncreas visualizadas foi de 4,5%, sendo mais frequente em 
pacientes acima de 60 anos ou com alguma queixa pancreática. 
A ressonância magnética apresentou maior taxa de identificação 
de lesões císticas. A maioria das lesões apresentou característi-
cas de neoplasia mucinosa papilar intraductal. Foram observa-
dos sinais de risco para malignidade em 26,3% dos cistos.

PA.01.006
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PREPAROS COM 
POLIETILENOGLICOL EM ENTEROGRAFIA POR 
TC EM PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN
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 Trabalho: Biom. Fernanda Lofiego Renosto
E-mail Autor Responsável Trabalho: fernandalofiegore-
nosto@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: 
Comparar a qualidade e aceitação de dois preparos orais em 
Enterografia por TC (EnteroTc) nos pacientes com DC.
Material e métodos: Estudo transversal. Os pacientes foram 
randomizados em dois grupos. Preparo A: 78,75g de Polieti-
lenoglicol em 1000mL de água. Preparo B: 78,75g de Polie-
tilenoglicol em 2000mL de água. Os preparos foram admi-
nistrados via oral, em 45min. Posteriormente, os pacientes 

foram submetidos a EnteroTc. Foi aplicado questionário de 
aceitação e tolerância do preparo. A qualidade do exame foi 
avaliada pelo radiologista, através de preenchimento dos seg-
mentos intestinais e distensão luminal. Análise Estatística: 
descritiva, testes de associação (p<0,05).
Resultados e discussão: Foram avaliados 58 pacientes (29 
em cada grupo): 58,62% mulheres, Escala Montreal: 63,79% 
A2, 60,34% L3, 53,43% B2. Com relação à qualidade en-
tre os preparos, os segmentos não apresentaram diferença 
no preenchimento, assim como a distensão. Na avaliação 
da aceitação, os pacientes do preparo B apresentaram mais 
efeitos colaterais e maior dificuldade para ingerir o preparo 
quando comparados com o preparo A, entretanto não foi es-
tatisticamente (p<0,06).
Conclusões: Não houve diferença na qualidade dos prepa-
ros com relação ao preenchimento e distensão luminal. Com 
relação a aceitação e tolerância, o preparo de maior volume 
apresentou maiores efeitos colaterais do que o preparo A.

PA.01.017
VARIAÇÕES ANATÔMICAS DO TRONCO CELÍACO 
E DO SISTEMA ARTERIAL HEPÁTICO: ANÁLISE 
DE 168 PACIENTES POR TOMOGRAFIA COMPUTA-
DORIZADA ABDOMINAL.
Autores: GUERRA, H. M.; SILVA, T. B.; LUERSEN, G. F
Instituição: Hospital Moinhos de Vento
Autor Responsável Trabalho: Dr. Henrique Meira Guerra
E-mail Autor Responsável Trabalho: hm.guerra@live.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: De-
terminar a prevalência das variações anatômicas do tronco 
arterial celíaco(TAC) e do sistema arterial hepático(SAH) em 
uma população regional do sul do Brasil.
Material e métodos: Foram analisadas retrospectivamente 
168 tomografias computadorizadas abdominais contrastadas 
em aparelho com múltiplos detectores. Foram avaliados a 
origem e os padrões do TAC e do SAH, bem como de artérias 
hepáticas(AH) acessórias.
Resultados e discussão: Dos 168 pacientes, 19% apresen-
taram variação anatômica do TAC, sendo bifurcado em 24 
pacientes (14,2%) e quadrifurcado em 5 pacientes (3,0%). A 
ausência do TAC foi encontrada em 1,8% dos casos. Repo-
sição da AH comum, da artéria esplênica e da artéria gástri-
ca esquerda(AGE) foi evidenciada em 10,1%, 1,8% e 9,5% 
dos pacientes, respectivamente. A reposição da AH direita foi 
mais frequente (16,6%) do que presença de uma AH direita 
acessória (0,6%). À esquerda, o oposto foi evidenciado, iden-
tificando-se uma AH esquerda acessória em 16,7% dos casos 
e reposição da AH esquerda em 9,5% dos pacientes. As AH 
reposicionadas e acessórias tiveram origem mais frequente 
na artéria mesentérica superior à direita e na AGE à esquerda 
(76,5% e 93,2% dos casos alterados, respectivamente).
Conclusões: Variações anatômicas do tronco celíaco e seus 
ramos são prevalentes na população e o radiologista deve 
estar apto a reconhecê-las e descrevê-las quando necessário.

ABDOMINAL/TRATO GENITURINÁRIO

PA.02.010
ESTADIAMENTO DO CÂNCER DE ENDOMÉTRIO: 
ACURÁCIA DIAGNÓSTICA DA RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA.

PAINÉIS IMPRESSOS (PA)
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Autores: BOAVENTURA, C.S; BITENCOURT, A.G.V; 
MENDES, G.G; CHOJNIAK, R; BAIOCCHI; G.
Instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dra. Camila Boaventura
E-mail Autor Responsável Trabalho: milasb2004@yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar o papel da Ressonância Magnética (RM) no estadiamento 
locorregional de pacientes com câncer de endométrio segun-
do os critérios da Federação Internacional de Ginecologia e 
Obstetrícia (FIGO).
Material e métodos: Estudo prospectivo, unicêntrico, rea-
lizado através da revisão de imagens de RM da pelve femi-
nina de pacientes submetidas ao estadiamento pré-cirúrgico 
de câncer de endométrio num centro de referência oncoló-
gico. Foram incluídos 16 pacientes no período de 10/2015 a 
05/2016.
Resultados e discussão: A idade média das pacientes foi 
58,3 ± 5,0 anos (50-67). 87, 5% dos casos não tinham histó-
ria prévia de câncer e 75% também não tinham antecedentes 
familiares oncológicos. Os principais fatores de risco foram: 
Hiperplasia endometrial/ pólipo (5), hipertensão arterial (3), 
tabagismo (3) e dislipidemia (3). O tamanho médio das le-
sões endometriais na RM foi 44,69 ± 33,35 mm (0-123 mm), 
já na peça uterina foi 48,83 ± 40,4 mm (0-126 mm). Avaliou-
-se o grau de invasão miometrial pela RM e comparou com 
anatomopatológico. Em 83,3% dos casos apresentaram diag-
nóstico FIGO semelhante ao da RM. Destes, 7 casos foram 
categorizados como Ia, Ib (1), IIIC1 (1) e IIIC2 (1).
Conclusões: Tais achados corroboram que a RM, utilizando-
-se da sequência difusão, é um bom método para estadiamen-
to do câncer de endométrio.

PA.02.011
VASCULARIZAÇÃO RENAL: ANATOMIA NORMAL 
E VARIANTES – REVISÃO DE 168 PACIENTES POR 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM MÚLTI-
PLOS DETECTORES
Autores: GUERRA, H. M.; SILVA, T. B.; LUERSEN, G. F
Instituição: Hospital Moinhos de Vento
Autor Responsável Trabalho: Dr. Henrique Meira Guerra
E-mail Autor Responsável Trabalho: hm.guerra@live.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: De-
terminar a prevalência das variações anatômicas arteriais e 
venosas renais em uma população regional do sul do Brasil.
Material e métodos: Foi analisado retrospectiva e aleato-
riamente o padrão de vascularização renal de 168 pacientes 
através de Tomografia Computadorizada com Múltiplos De-
tectores (TCMD) com contraste, totalizando 335 pedículos 
renais. As artérias foram avaliadas quanto ao número, traje-
to, ramo polar e bifurcação precoce da artéria hilar. As veias 
foram analisadas quanto à multiplicidade, presença de veia 
renal esquerda(VRE) circumaórtica ou retroaórtica.
Resultados e discussão: Dos 335 pedículos avaliados, 56% 
apresentaram variação anatômica, resultando em 80% dos 
pacientes (n=135) com variação da vascularização em pelo 
menos um rim. As variações arteriais foram 2,6 vezes mais 
frequentes que as venosas. Identificaram-se múltiplas arté-
rias renais originadas da aorta em 26% dos rins, sem dife-
rença quanto à lateralidade, observando-se 23% dos pedícu-
los com duas artérias e 3,0% com três artérias. Observou-se 
ramo polar e bifurcação precoce da artéria hilar em 21% e 
9,0% dos casos, respectivamente. Multiplicidade venosa foi 
observada em 14% dos pedículos, sendo apenas um caso à 
esquerda. A prevalência da VRE circumaórtica foi de 5,4% e 
retroaórtica de 2,4%.

Conclusões: Variações anatômicas dos vasos renais são alta-
mente prevalentes, devendo o radiologista estar apto a reco-
nhecê-las e descrevê-las quando indicado.

INFORMÁTICA / GESTÃO / EDUCAÇÃO

PA.06.003
É POSSÍVEL DIFERENCIAR GÊNERO NA RESSO-
NÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO UTILIZANDO 
DEEP LEARNING?
Autores: DOTTO, P.G.; WU, D.S.K.; MASSELLI, I.B.; 
PINTO, G.R.; SANTOS, I.R.M.; ABDALA, N.; KITAMU-
RA, F.C.;
Instituição: Departamento de Diagnóstico por Imagem 
(DDI) - UNIFESP
Autor Responsável Trabalho: Dr. Pedro Gabriel Dotto
E-mail Autor Responsável Trabalho: pgdotto@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar a acurácia de uma técnica de Deep Learning para diferen-
ciar gênero em RMs de crânio
Material e métodos: RMs de crânio foram agrupadas por 
gênero sem restrição de idade e analisadas pela rede neural 
convolucional AlexNet. Foi adotada o gradiente estocástico 
descendente com decaimento sigmoideo inicial com taxa de 
0,01 em 60 epochs. Os dados foram randomizados nos sub-
grupos treinamento (70%), validação (20%) e teste (10%).
Resultados e discussão: Foi avaliado um total de 8650 ima-
gens de exames de RM (56.4% feminino e 43,6% masculi-
no). A RNC apresentou uma acurácia de 91,5% na distinção 
entre sexo masculino e feminino nas imagens de RM com 
índices de log loss de 0,060 e 0,099 no treinamento e na vali-
dação respectivamente.
Conclusões: A acurácia da RNC pressupõe um alto potencial 
da técnica Deep Learning para distinção de características re-
lacionadas ao gênero em cérebros humanos por RM. Visto 
que a amostra analisada não era composta exclusivamente 
por indivíduos saudáveis, vieses de amostra podem ocorrer, 
assim como deve ser considerada possibilidade de overfitting 
do dataset.

PA.06.004
REDES NEURAIS CONVOLUCIONAIS E DEEP LE-
ARNING APLICADOS À DIFERENCIAÇÃO AUTO-
MATIZADA ENTRE IMAGEM POR RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA (RM) E TOMOGRAFIA COMPUTADO-
RIZADA (TC) DE CRÂNIO
Autores: ALENCAR, G. O.; WU, D. S. K.; MASSELLI, I. 
B.; PINTO, G. R.; SANTOS, I. R. M.; ABDALA, N.; KITA-
MURA, F. C.
Instituição: Departamento de Diagnóstico por Imagem 
(DDI) - UNIFESP
Autor Responsável Trabalho: Sr. Gabriel Alencar de Oliveira
E-mail Autor Responsável Trabalho: alencar.gabriel.82@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: 
Abordar o problema envolvido no desenvolvimento de um 
sistema de diferenciação computadorizada entre RM e TC de 
Crânio usando uma Rede Neural Convolucional (RNC).
Material e métodos: Um total de 157.070 imagens de exa-
mes foi dividido em dois grupos, RM de Crânio (67.374) e 
TC de Crânio (89.696). Esse dataset foi aleatoriamente par-
ticionado em subgrupos de treino (70%), validação (20%) e 
teste (10%). Uma grande RNC chamada AlexNet foi treinada 
utilizando um gradiente descendente estocástico, com decai-
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mento sigmoide da taxa inicial de treinamento de 0,01 em 60 
epochs. Todos os exames foram anonimizados.
Resultados e discussão: No subgrupo de teste, nós obtive-
mos uma acurácia de 99,06% com 0,0027 de perda no sub-
grupo de treino e 0,025 de perda no subgrupo de validação.
Conclusões: A RNC inferiu regras próprias para o reconhe-
cimento de padrões de imagem para diferenciar entre esses 
dois exames. Este estudo demonstrou que Deep Learning é 
um método computadorizado extremamente poderoso que 
proporciona um desempenho quase humano, embora seja ne-
cessário mais trabalho e melhor técnica para melhorar seu 
desempenho e evitar overfitting.

PA.06.005
REDE NEURAL CONVOLUCIONAL UTILIZADA PARA 
DIFERENCIAÇÃO COMPUTADORIZADA ENTRE 
IMAGENS RADIOGRÁFICAS DE OMBRO E JOELHO
Autores: EVARISTO L.S.B.F.; MASSELLI I.B.; PINTO 
G.R.; WU D.S.K.; KITAMURA F.C.; ABDALA N.; SAN-
TOS I.R.M.
Instituição: Departamento de Diagnóstico por Imagem 
(DDI) - UNIFESP
Autor Responsável Trabalho: Sra. Letícia Santos Berbert 
Faria Evaristo
E-mail Autor Responsável Trabalho: leticiasbfevaristo@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Atu-
almente, o uso de abordagens de "Deep Learning" para a 
identificação de imagens médicas tem sido uma área promis-
sora nos limites entre a Medicina e a Ciência da Computa-
ção. Redes Neurais Convolucionais (RNC) permitem que o 
computador aprenda a identificar imagens por meio de sua 
exposição a uma grande quantidade de imagens diferentes 
mostrando a mesma estrutura anatômica. Isso pode ser usado 
para distinguir entre dois tipos diferentes de imagens radio-
gráficas e classificá-las. Neste artigo, exploramos a aptidão 
de uma RNC em distinguir entre imagens radiográficas de 
ombro e de joelho.
Material e métodos: Um total de 9757 imagens foi dividida 
em dois grupos: radiografias de joelho (6115 imagens) e de 
ombro (3642 imagens). Esse conjunto de dados foi rando-
mizado em subconjuntos de treinamento (70%), validação 
(20%) e teste (10%). A CNN usada foi AlexNet, que foi trei-
nada usando o gradiente descendente estocástico, com decai-
mento sigmoide da taxa de treinamento inicial de 0,01 em 60 
epochs. Todos os exames foram anonimizados.
Resultados e discussão: Conseguiu-se uma acurácia de 
93%, com perda de 0,21 no treinamento e 0,21 na validação.
Conclusões: Esses resultados mostram que o método pro-
posto é eficaz, no entanto mais estudos são necessários para 
melhorar a acurácia e reduzir a perda.

PA.06.006
AVALIAÇÃO DO EXTRAVASAMENTO DO MEIO DE 
CONTRASTE IODADO EM PACIENTES ONCOLÓ-
GICOS SUBMETIDOS À TOMOGRAFIA COMPUTA-
DORIZADA
Autores: SILVA, HCS.; BITENCOURT, AGV.
Instituição: Hospital AC Camargo Cancer Center
Autor Responsável Trabalho: Enf. Hernandes Cerqueira 
De Souza Silva
E-mail Autor Responsável Trabalho: hercerque@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar a taxa de incidência do extravasamento do meio de con-
traste iodado (MCI) em pacientes oncológicos submetidos à 

tomografia computadorizada (TC) e a evolução clínica dos 
pacientes que apresentaram extravasamento
Material e métodos: Estudo observacional, com coleta re-
trospectiva dos dados, unicêntrico, realizado num centro de 
referência oncológico. Foram avaliados pacientes apresenta-
ram extravasamento do MCI administrado por via endoveno-
sa para realização de exame de TC no período de 2010 a 2015
Resultados e discussão: No período do estudo, foram reali-
zados 99.076 exames de TC com contraste no serviço, sen-
do observadas 199 extravasamentos (incidência: 0,20%). A 
idade média doa pacientes que apresentaram extravasamento 
foi de 59 anos (11-89 anos), 60% eram mulheres e 93% apre-
sentavam histórico de câncer. O volume médio extravasado 
foi de 39 ml. Em 94% dos casos, o extravasamento foi classi-
ficado como leve e o restante como moderado (6%). Nenhum 
paciente precisou de internamento ou cirurgia
Conclusões: A taxa de incidência do extravasamento de con-
traste venoso iodado em pacientes oncológicos submetidos a 
TC no presente estudo foi considerada semelhante à incidên-
cia na população geral, de acordo com outros trabalhos en-
contrados na literatura. A grande maioria dos casos de extra-
vasamento foi considerada leve e não foi observado nenhum 
caso grave na amostra estudada.

PA.06.014
AVALIAÇÃO DO EXTRAVASAMENTO DO MEIO DE 
CONTRASTE IODADO EM PACIENTES ONCOLÓ-
GICOS SUBMETIDOS À TOMOGRAFIA COMPUTA-
DORIZADA
Autores: CAMARGO, A.F.; PINTO, G.R.; WU, D.S.K.; 
MASSELLI I.B.; SANTOS, I.R.M.; ABDALA, N.; KITA-
MURA F.C.
Instituição: DDI - Unifesp - EPM
Autor Responsável Trabalho: Sr. Felipe Kitamura
E-mail Autor Responsável Trabalho: kitamura.felipe@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: As 
Redes Neurais Convolucionais (CNN), usadas em diversas 
áreas do conhecimento, podem ser treinadas para o reconhe-
cimento de imagens através da exposição prévia a diversos 
padrões repetidos de figuras. Neste artigo, queremos avaliar a 
capacidade das CNN, quando aplicadas em imagens médica, 
para realizar a diferenciação entre os exames de imagem mais 
utilizadas atualmente na medicina: raio-x (RX), ultrassono-
grafia (US), tomografia computadorizada (TC) e ressonância 
magnética (RM), premissa indispensável para futura sistema-
tização dos diagnósticos por imagem.
Material e métodos: Um total de 201.934 estudos anoni-
mizados foram divididos em quatro grupos: RX (9.757), US 
(65.224), TC (59.579) e RM (67.374). Esse dados foram ran-
domizados em subgrupos de treino (70%), validação (20%) e 
teste (10%). Treinamos a AlexNet usando um gradiente esto-
cástico descendente com decaimento sigmóide para a taxa de 
treinamento inicial de 0.01 em 60 épocas.
Resultados e discussão: Obtivemos uma acurácia de 99,7% 
com perdas de 0,0037 e 0,0095 nos subgrupos de treino e 
validação, respectivamente.
Conclusões: As CNN demonstraram-se uma ferramenta efi-
ciente e com alta acurácia para categorização das imagens 
médicas raio-x (RX), ultrassonografia (US), tomografia com-
putadorizada (TC) e ressonância magnética (RM).
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INTERVENÇÃO

PA.07.001
NEFROSTOMIAS PERCUTÂNEAS GUIADA POR TC: 
INDICAÇÕES, TÉCNICA E COMPLICAÇÕES.
Autores: MARCIO S MEIRA; MARIA AF COSTA; ANA 
CA GOÉS; LIDIA CB BEZERRA; PAULA NVP BARBO-
SA; CHIANG J TYNG; RUBENS CHOJNIAK
Instituição: A.C. Camargo Cancer Center
Autor Responsável Trabalho: Dr. Marcio dos Santos Meira
E-mail Autor Responsável Trabalho: marciomeira2050@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: A 
nefrostomia percutânea (NPC) é um procedimento que ob-
jetiva prover um desvio temporário ou permanente do trato 
urinário superior. O objetivo deste trabalho é avaliar as in-
dicações, técnica e complicações de NPC guiadas por tomo-
grafia computadorizada (TC).
Material e métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, 
realizado através da revisão de prontuários, de pacientes 
que realizaram procedimentos de NPC guiados por TC, de 
junho de 2014 a novembro de 2016, em um centro de refe-
rência oncológico.
Resultados e discussão: Foram avaliados 202 procedimen-
tos, sendo 57,4% realizados em homens. Destes, 85,6% 
apresentavam causa da obstrução conhecida, sendo 57,5% 
decorrentes de obstruções malignas e 22,3% devido seque-
las pós-terapêuticas. A técnica mais empregada foi a de Sel-
dinger (70,3%) e o calibre do dreno mais usado foi de 10 
Fr (70,8%). A maioria dos procedimentos foi realizada sem 
intercorrências (89,1%). Houveram complicações em 10,9% 
dos procedimentos, principalmente relacionadas a sangra-
mento e hematoma perirrenal, sendo necessária interrupção 
do procedimento em 8 casos (4,0%). Foi necessária reabor-
dagem em 36,6% dos casos, principalmente por perda da ne-
frostomia prévia.
Conclusões: A NPC guiada por TC é um procedimento se-
guro, com resultados satisfatórios na maioria dos casos. Ade-
quado conhecimento das indicações e técnica é fundamental 
para reduzir o número de complicações.

PA.07.002
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO EN-
DOVASCULAR DA ESTENOSE DE ARTÉRIA RENAL 
DE RIM TRANSPLANTADO
Intervenção
Autores: VALLE LGM, AZEVEDO AAP, CAVALCANTI, 
AKN; DOHER MP, CAVALCANTE RN, MOTTA LEAL FI-
LHO JM, GALASTRI FL, AFFONSO BB, RAHAL JR, A; 
GARCIA, RG; NASSER, F
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: Dr. Leonardo Guedes Morei-
ra Valle
E-mail Autor Responsável Trabalho: dr.lgmvalle@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: A es-
tenose de artéria renal em rim transplantado (TRAS) é uma 
complicação de baixa incidência mas com desfecho grave 
caso não tratado podendo levar a falência do enxerto renal, 
hipertensão refratária e reduzir expectativa de vida do pacien-
te. A angioplastia com stent é uma técnica bem tolerada no 
tratamento de TRAS, entretanto ainda não é consenso. Nosso 
objetivo é demonstrar a experiencia com 24 casos.
Material e métodos: Analise retrospectiva de 24 casos de 
angioplastia de TRAS, considerando tipo de abordagem, fa-

tores de risco, avaliação ultrassonográfica com doppler antes 
do procedimento, clerance de creatinina, controle pressórico, 
tempo de duração do enxerto e desfecho do paciente
Resultados e discussão: As indicações para angioplastia 
foram disfunção aguda do enxerto em 68% dos casos, 27% 
apresentavam função insatisfatória do enxerto e hipertensão 
arterial sistêmica. A creatinina sérica média pré procedimen-
to era 3,04mg/dL com melhora para 1,76mg/dL em 30 dias, 
1,66mg/dL em 90 dias. Dois pacientes apresentavam-se em 
programa de hemodialise durante a indicação de angioplas-
tia, saindo da terapia dialítica após a angioplastia de artéria 
renal. Os casos com indicação por hipertensão arterial sis-
têmica apresentaram melhora dos parametros pressórico e 
controle medicamentoso.
Conclusões: A angioplastia com stent parece segura e 
efetiva no tratamento da estenose da artéria renal em rim 
transplantados.

PA.07.007
BIÓPSIA PERCUTÂNEA GUIADA POR TC COM 
AGULHA TRU-CUT DE NÓDULOS PULMONARES 
MENORES QUE 2 CM: ASPECTO TÉCNICO E FATO-
RES RELACIONADOS À ACURÁCIA.
Autores: AZEVEDO A.P.A.; VALLE L.G.M.; MARTINS 
D.L.N.; CAVALCANTE JR. F.A.; ANDRADE J.R; RAHAL 
JR. A., GARCIA R.G.
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: Biom. Diego Nava
E-mail Autor Responsável Trabalho: diegolnmartins@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: O 
uso disseminado da tomografia computadorizada (TC) per-
mite a identificação de um grande número de pequenos nódu-
los pulmonares (≤ 20mm). O objetivo deste estudo foi avaliar 
a acurácia diagnóstica da biópsia percutânea guiada por TC 
com agulha tru-cut 20-gauge para pequenos nódulos pulmo-
nares e identificar fatores associados.
Material e métodos: Trata-se de um estudo de centro úni-
co. Foi realizada a análise retrospectiva de janeiro de 2010 a 
agosto de 2015 de pacientes submetidos a biópsia percutânea 
guiada por TC de pequenos nódulos pulmonares (≤ 20mm).
Resultados e discussão: Um total de 156 biópsias foram re-
alizadas com uma acurácia diagnóstica global de 92,3% (le-
sões maiores foram associadas com alta acurácia global, en-
quanto que a hemorragia parenquimatosa esteve associada a 
baixa acurácia). Pneumotórax foi a complicação mais comum 
(distância lesão-pleural > 30mm foi o fator de risco, enquanto 
injeção de coágulo autólogo foi o fator protetor. Nossa preci-
são diagnóstica foi de 92,3%, o que é semelhante à relatada 
na literatura.
Conclusões: Concluindo, a biópsia percutâneo guiada 
por TC de lesões pulmonares ≤ 20 mm com agulha tru-cut 
20-Gauge tem alta precisão. As variáveis associadas à menor 
acurácia foram tamanho da lesão e presença de hemorragia 
parenquimatosa.

PA.07.014
DISSECÇÃO ESPONTÂNEA DO TRONCO CELÍACO: 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM / TRATAMENTO IN-
TERVENCIONISTA / PONTOS-CHAVE
Autores: CAVALCANTE JR, F.A; MARTINS D.L.N; AF-
FONSO B.B; GALASTRI F.L; NASSER F; GARCIA R.G
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN -SP
Autor Responsável Trabalho: Dr. Francisco Junior
E-mail Autor Responsável Trabalho: facj2014@gmail.com
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Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Dis-
secção espontânea do tronco celíaco (DETC) sem doença 
aórtica associada é uma entidade rara e apenas pequenas sé-
ries de casos têm sido descritas na literatura. Sua patogêne-
se ainda é incerta, mas alguns fatores de risco ja estão bem 
determinados (aterosclerose, hipertensão, displasia fibro-
muscular, necrose cística da média, gravidez e desordens do 
tecido conjuntivo). O objetivo deste estudo é relatar a série 
de casos tratados em nossa instituição e tornar mais amplo o 
conhecimento a respeito dessa entidade rara, porém grave e 
possivelmente fatal.
Material e métodos: Dez pacientes sintomáticos com DETC 
foram referenciados para os Departamento de Radiologia In-
tervencionista e Departamento de Cirurgia Vascular e Endo-
vascular entre 2009 e 2014 para avaliação de possível trata-
mento endovascular. Pacientes com doença aórtica associada 
e / ou outro dissecção de outra artéria visceral (artéria mesen-
térica superior e da artéria renal) foram excluídos do estudo.
O trabalho foi avaliado e aprovado pelo comitê de ética em 
pesquisa de nossa instituição.
Resultados e discussão: Todos os 10 pacientes foram sub-
metidos à angiotomografia computadorizada com múltiplos 
detectores (TCMD) e o diagnóstico foi realizado, sendo iden-
tificando um flap intimal.
Conclusões: O tratamento conservador inicial, com a antia-
gregação plaquetaria, controle da dor e da hipertensão, foi 
tentado em todos os casos e foi bem sucedido.

PA.07.019
AVALIAÇÃO DA BIOPSIA PANCREÁTICA POR AGU-
LHA GROSSA GUIADAS POR TOMOGRAFIA COM-
PUTADORIZADA
Autores: TRAVESSO, D.J.; MELO, R.A.B.; BELTRANI, 
F.H.; TYNG, C.J.; BITENCOURT, A.G.V.; ALMEIDA, M.
F.A.; BARBOSA, P.N.V.P.; SCHIAVON, L.H.
Instituição: AC CAMARGO CANCER CENTER
Autor Responsável Trabalho: Dra. Rayssa Araruna Bezerra 
de Melo
E-mail Autor Responsável Trabalho: rayssa_araruna@hot-
mail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: O 
crescimento do número de exames radiológicos do abdo-
me favoreceu o aumento do diagnóstico precoce de lesões 
pancreáticas, exigindo uma amostra histológica para confir-
mação diagnóstica. Com a evolução do conhecimento ana-
tomopatológico, com crescente importância dos marcadores 
moleculares, a exigência de amostras adequadas aumentou, 
apresentando implicações na definição diagnóstica, terapêuti-
ca e prognóstica. Objetivou-se avaliar os resultados, técnicas 
e complicações nas biópsias pancreáticas por agulha grossa 
guiadas por tomografia computadorizada num centro de refe-
rência oncológica.
Material e métodos: Trata-se de um estudo descritivo, re-
trospectivo, unicêntrico, realizado através da revisão dos 
prontuários e das imagens de 170 pacientes oncológicos sub-
metidos à biópsia de lesões pancreáticas guiadas por tomo-
grafia computadorizada no período entre janeiro do ano de 
2012 a dezembro de 2016.
Resultados e discussão: Avaliou-se a incidência de compli-
cações e possíveis dificuldades técnicas, bem como a taxa de 
sucesso na obtenção de material biológico para a completa 
análise anatomopatológica e molecular necessárias. Apesar 
do desafio técnico das biópsias pancreáticas, a amostra cole-
tada apresentou altas taxas de adequabilidade, com um baixo 
número de complicações.
Conclusões: As biópsias das lesões expansivas pancreáticas 

vêm se tornando mais frequentes, com amostras adequadas, 
exibindo alta acurácia para a determinação diagnóstica e 
apresentando baixos índices de complicação.

MAMA

PA.08.005
CARACTERIZAÇÃO DO PADRÃO METASTÁTICO 
NO CARCINOMA MAMÁRIO FEMININO POR MEIO 
DA CINTILOGRAFIA ÓSSEA
Autores: SOUSA,J.C.O; ANDRADE,I.G.S; COSTA,N.O.; 
IBIAPINA,F.G.S.S.B.; FRAZAO,D.W.P.
Instituição: INSTITUTO PIAUIENSE DE RADIOLOGIA
Autor Responsável Trabalho: Sra. Joyce Caroline
E-mail Autor Responsável Trabalho: joycecarolinedeoli-
veira@hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: 
Caracterizar os padrões de metástases ósseas em pacientes 
diagnosticados com carcinoma mamário feminina através da 
cintilografia óssea.
Material e métodos: Trata-se de uma pesquisa de campo 
do tipo qualitativa, exploratória e do tipo documental.A 
amostra elegida para a pesquisa abrangeu 30 pacientes 
do sexo feminino com carcinoma mamário atendidas em 
um hospital oncológico submetidas ao exame de cintilo-
grafia óssea.
Resultados e discussão: Segundo a literatura disponível , 
cerca de 30% dos casos do carcinoma de mama evoluem com 
a metástase.De acordo com analise dos prontuários utilizados 
para a pesquisa,ocorreu o predomínio dos seguintes sítios de 
metástases : ossos, pulmão, pleura e fígado. Considerando 
especificamente as metástases ósseas, os sítios mais comuns 
são: coluna, bacia, costela, fêmur e úmero.
Conclusões: O diagnóstico precoce através da cintilografia 
óssea é relevante para a qualidade de vida das pacientes com 
carcinoma mamário.

PA.08.010
EVOLUÇÃO DAS INDICAÇÕES DE RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA DAS MAMAS EM UM CENTRO ONCO-
LÓGICO.
Autores: ALBUQUERQUE, M.L.; BITENCOURT, A.G.V.; 
GRAZIANO, L.; GUATELLI, C.; SOUZA, J.A.; POLI, 
M.R.B.; MARQUES, E.F.
Instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dr. Almir Bitencourt
E-mail Autor Responsável Trabalho: almirgvb@yahoo.
com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: O 
objetivo deste trabalho foi avaliar as principais indicações 
para ressonância magnética (RM) das mamas em um centro 
oncológico, comparando com levantamento prévio realizado 
em 2008-2009.
Material e métodos: Estudo prospectivo, unicêntrico, que 
avaliou pacientes que realizaram RM de mama no período 
de setembro a novembro/2016. As indicações da RM foram 
comparadas com levantamento prévio realizado na mesma 
instituição entre 07/2008 e 07/2009.
Resultados e discussão: Foram realizados 623 exames de 
RM no período atual (n=529 no levantamento prévio). A 
idade média das pacientes foi de 50 anos, variando de 24 a 
90 anos (média de 49 anos, variando de 17 a 86 anos, no 
levantamento prévio). As indicações atuais mais comuns fo-
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ram dúvidas diagnósticas na mamografia e/ou ultrassonogra-
fia em 34,5% (antes 48,8%), seguimento pós-operatório em 
16,7% (antes 15,1%), estadiamento/planejamento cirúrgico 
em 14,9% (antes 11,7%), rastreamento de pacientes de alto 
risco em 8,7% (antes 8,5%) e avaliação pós-quimioterapia 
neoadjuvante em 8,7% (antes 3,8%).
Conclusões: Houve um aumento importante do volume de 
RM das mamas realizados entre os períodos avaliados. Ape-
sar das principais indicações permanecerem semelhantes, ob-
servou-se redução relativa dos exames indicados por dúvidas 
diagnósticas na mamografia e/ou ultrassonografia, e aumento 
dos exames indicados para estadiamento/planejamento cirúr-
gico e avaliação pós-quimioterapia neoadjuvante.

PA.08.018
RM COM DIFUSÃO NA AVALIAÇÃO PRECOCE DE 
RESPOSTA APÓS QUIMIOTERAPIA NEOADJUVAN-
TE EM PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA: RE-
SULTADOS PRELIMINARES.
Autores: PEREIRA, N.P.; BITENCOURT, A.G.V.; CURI, 
C.R.; SOUZA, J.A.; GRAZIANO, L.; GUATELLI, C.; 
MARQUES, E.F. ..
Instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dr. Almir Bitencourt
E-mail Autor Responsável Trabalho: almirgvb@yahoo.
com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: O 
objetivo deste estudo é avaliar o uso da Ressonância Mag-
nética (RM) com difusão na predição precoce de resposta 
patológica em pacientes com câncer de mama submetidos a 
quimioterapia neoadjuvante (QTn).
Material e métodos: Trata-se de um estudo prospectivo e 
unicêntrico. Foram incluídas 39 pacientes com câncer de 
mama, eletivas para QTn, no período de 01/2015 a 07/2016. 
As pacientes fizeram três exames de RM: um antes (t1), um 
após o primeiro ciclo (t2) e outro após o último ciclo (t3). Os 
achados da RM foram comparadas com a resposta patológica 
(padrão-ouro).
Resultados e discussão: A média de idade foi 46,4 anos. A 
média do maior diâmetro do tumor foi 44,8 mm. O aumen-
to relativo do ADC (Coeficiente de Difusão Aparente) de t1 
para t2 foi maior para os tumores que obtiveram resposta 
patológica completa no final do tratamento (p=0,002). O 
ponto de corte foi o equivalente a um aumento de 25,5% 
no ADC, com sensibilidade de 70% e especificidade de 
98,5%. A variação do maior diâmetro tumoral entre os dois 
primeiros exames não foi significativa para predizer a res-
posta patológica.
Conclusões: Os resultados demonstraram que a difusão é 
uma ferramenta mais útil para avaliar precocemente a respos-
ta à QTn do que a avaliação das dimensões tumorais.

PA.08.026
INFLUENCIA DA RM NO PLANEJAMENTO TE-
RAPÊUTICO DE PACIENTES COM CÂNCER DE 
MAMA: ESTUDO PROSPECTIVO.
Autores: FRANÇA, L.K.L.; BITENCOURT A.G.V.; SOU-
ZA J.A.; GUATELLI C.S.; GRAZIANO L.; MARQUES E.F.
Instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dra. Luciana França
E-mail Autor Responsável Trabalho: lufranssa@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: O 
estudo pretende avaliar o papel da ressonância magnética 

(RM) das mamas no estadiamento locorregional do câncer de 
mama e em seu tratamento.
Material e métodos: Foram incluídas 62 pacientes atendi-
das na instituição com diagnóstico de carcinoma mamário 
submetidas à RM de mamas pré operatória no período de 
agosto/2015 a abril/2016. Foram obtidos dados no prontu-
ário eletrônico sobre características demográficas, antece-
dentes oncológicos, achados dos exames de imagem, dados 
histológicos do tumor e tratamento. Análise descritiva das 
variáveis categóricas será realizada através de cálculo das 
frequências. Relação entre características do tumor e da pa-
ciente e a opção terapêutica será analisada pela técnica de 
regressão logística.
Resultados e discussão: Resultados preliminares relevam 
idade média das pacientes de 55 anos, 32,2% delas possuía 
história familiar de câncer de mama. O tipo histológico mais 
frequente foi carcinoma mamário invasivo tipo não especial 
(70,5%) e os tumores luminais representaram 71,1% dos ca-
sos. A RM encontrou lesão adicional na mama ipsilateral em 
21% dos casos.
Conclusões: A RM das mamas pode ser um instrumento útil 
no manejo do câncer de mama e o reconhecimento do perfil 
de tumor que mais se beneficia do seu uso pode racionalizar 
a utilização deste método.

MEDICINA NUCLEAR

PA.10.001
A IMPORTÂNCIA DA POSIÇÃO PRONA NA CINTI-
LOGRAFIA DO MIOCÁRDIO ADQUIRIDA EM APA-
RELHO CZT
Medicina Nuclear
Autores: LIMA, SUZANA F.; POMARICO, ANA CARO-
LINA C.M.; CÂMARA, ANDRÉIA L.; MODESTO, JOR-
GE L.; SANTOS, ADRIANA V.;ZEOLLA, JOSIE H.; NERI, 
SIMONE V.; TAZIMA, SERGIO.; SMANIO, PAOLA E.P.
Instituição: Grupo Fleury
Autor Responsável Trabalho: Biom. Ana Carolina Pomarico
E-mail Autor Responsável Trabalho: ana.pomarico@gru-
pofleury.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: 
Avaliar a importância da posição prona na aquisição das 
imagens de cintilografia cardíaca no equipamento Discovery 
NM530c (CZT)
Material e métodos: Foram incluídos no estudo 196 pacien-
tes que foram submetidos à cintilografia do miocárdio com 
99mTC - Sestamibi. Foi estabelecida a dose média de 7mCi 
para repouso e 21mCi para o esforço. O tempo de duração 
das imagens foi de 5 minutos para o repouso e 3 minutos para 
o esforço. Foram adquiridas imagens de repouso e esforço 
em posição supina. Nos casos em que houve atenuação da 
parede inferior, foram adquiridas as imagens de esforço na 
posição prona
Resultados e discussão: Observou-se que de um total de 
196 aquisições, em 126 casos houve a necessidade da aqui-
sição de imagem em posição prona devido a hipocaptação 
da parede inferior. Desse grupo, em 23 pacientes o laudo 
apresentou alteração cintilográfica e 103 pacientes a imagem 
se normalizou
Conclusões: Podemos concluir que a aquisição da imagem 
em posição prona no equipamento CZT modificou a análise 
das imagens em 81,7% dos pacientes
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PA.10.002
UTILIDAD DEL GALIO-68-DOTATATE- PET/CT EN 
LA DETECCION DEL TUMOR PRIMARIO EN PA-
CIENTES CON METASTASIS DE TUMOR NEURO-
ENDOCRINO DE ORIGEN DESCONOCIDO.
Autores: JAIMEZ, F.; CORONA, P.; BRUNO, G.; GONZA-
LEZ, C.; TRAVERSO, S.; BUSTOS, N.; OSORIO, A.
Instituição: Fundación Centro Diagnóstico Nuclear, CABA, 
Argentina.
Autor Responsável Trabalho: Dr. Fernando Jaimez
E-mail Autor Responsável Trabalho: ferjaimez@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Los 
NET son un grupo heterogéneo de tumores raros, muchas 
veces de pequeño tamaño, lo que dificulta su detección, pu-
diendo permanecer ocultos. Nuestro objetivo fue evaluar la 
eficacia del PET/CT con galio-68-DOTATATE en la detecci-
ón del tumor primario en pacientes con metástasis de Tumor 
neuroendócrino (NET) de origen desconocido.
Material e métodos: Estudio de corte transversal, retrospec-
tivo, donde se incluyeron entre 2009 y 2016, 43 pacientes (20 
hombres y 23 mujeres, edad: 61 ± 13 años) con metástasis de 
NET confirmadas histológicamente, a los cuales se les efec-
tuó Ga68-PET/CT corporal total, en un equipo GE Discovery 
STE 16. Se valoró la actividad metabólica del tumor primario 
mediante parámetros visuales y la determinación del Valor de 
Captación Estandarizado Máximo (SUVmax).
Resultados e discussão: De nuestra población (n=43), 40% 
(n= 17) de los pacientes presentaron hallazgos Ga68-PET/CT 
positivos para la detección del tumor primario. Las localiza-
ciones encontradas fueron: 65% (n=11) en intestino delgado, 
29% (n=5) en páncreas y 6% (n=1) en estómago. El SUVmax 
promedio de la lesión primaria fue de 21.3 (rango: 7 -75).
Conclusões: Galio-68-DOTATATE-PET/CT es un método 
diagnóstico eficaz para la detección del sitio de lesión pri-
maria en pacientes con metástasis de NET de origen des-
conocido, incidiendo, en muchos casos, en la decisión de 
la conducta.

PA.10.004
AVALIAÇÃO DO RISCO DE CONVERSÃO PARA DE-
MÊNCIA ATRAVÉS DE MAPAS INDIVIDUAIS CE-
REBRAIS DE PET-18FDG OBTIDOS COM SPM EM 
INDIVÍDUOS COM COMPROMETIMENTO COGNI-
TIVO LEVE RECÉM DIAGNOSTICADO
Autores: ZAMPIERI P. F., SORIANO M. K., PORTO F. 
H. G., DURAN F. L. S., ONO C. R., BUSATTO FILHO G., 
BRUCKI S. M. D., BUCHPIGUEL C. A., COUTINHO A. M.
Instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo
Autor Responsável Trabalho: Sra. Poliana Zampieri
E-mail Autor Responsável Trabalho: poliana.zampieri@
hc.fm.usp.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: 
Comparar indivíduos com comprometimento cognitivo leve 
(CCL) de acordo com seu padrão individual ao PET-18FDG.
Material e métodos: 84 pacientes com CCL tiveram seus 
mapas individuais de PET-FDG comparados com um grupo 
controle por meio do software SPM8, para identificar três 
diferentes perfis: “normal”, doença de Alzheimer (“padrão 
DA“) ou outras doenças degenerativas diferentes da DA 
(“padrão não-DA”). Após esta divisão, os três grupos foram 
comparados de acordo com características clínicas, genéticas 
e de biomarcadores no LCR.
Resultados e discussão: Os mapas metabólicos evidencia-
ram hipometabolismo glicolítico de padrão DA em 17,8% 

(n=15) e de padrão não-DA em 10,7% (n=9) dos pacientes. 
A maior parte dos indivíduos com CCL (71,4%; N=60) apre-
sentou PET-FDG normal. Houve uma maior prevalência de 
subtipo amnéstico de CCL tanto no grupo de pacientes com 
padrão DA (73%) e o não-DA (89%) em comparação aos nor-
mais (45%). Pacientes com padrão DA e não-DA foram mais 
velhos que os normais. Os pacientes com padrão DA apresen-
taram ainda maior prevalência de diabetes e uma tendência 
de menores níveis de peptídeo beta-amiloide e elevação de 
proteína tau no LCR.
Conclusões: Sujeitos com CCL e “perfil-DA” ao PET-FDG 
apresentaram mais fatores de risco de conversão para demên-
cia em relação aos demais grupos.

PA.10.007
EFICÁCIA DA CINTILOGRAFIA DAS VIAS BILIA-
RES NA AVALIAÇÃO DA DISCINESIA BILIAR
Autores: BRAGA, E.M.M.; ABRÃO, L.V.; BRAN-
DÃO,M.B. ; NOGUERES,M.A.S.P.; BARROSO, A.A.
Instituição: Nucleminas Medicina Nuclear
Autor Responsável Trabalho: Dra. Elyara Maria Malta Braga
E-mail Autor Responsável Trabalho: elymed@terra.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: De-
monstrar eficácia da cintilografia no diagnóstico da discinesia 
da vesícula biliar (VB)
Material e métodos: Analisou-se retrospectivamente 60 
pacientes, idade média 39,9 anos, 71,4% do sexo feminino, 
submetidos a jejum de 6 horas. Radiofármaco: Disida-99m-
Tc, Dose: 5 mCi , aquisições estáticas e dinâmicas. Realizado 
estímulo da VB com sulfato de magnésio 50% e cálculo da 
fração de ejeção da VB (FEVB).
Resultados e discussão: Definiu-se como limite de norma-
lidade a FEVB igual ou superior a 45%. 71,4% apresenta-
ram FEVB inferior a 45%. Destes 50,5% se submeteram a 
colecistectomia e evoluíram sem sintomas, 40% não foram 
operados e continuam sintomáticos e 9,5% melhoraram sem 
cirurgia. Dos negativos para Discinesia, 96,5% foram acom-
panhados clinicamente apresentando melhora dos sintomas, 
01 submeteu-se a cirurgia sem resposta clínica e 01 não foi 
operado e manteve-se sintomático.
Conclusões: A cintilografia das VB comprovou sua eficácia 
na determinação da discinesia e sobretudo na definição da 
conduta a ser tomada para cada paciente, apresentando exce-
lente correlação com a melhora dos sintomas, contribuindo 
sobremaneira na melhoria qualidade de vida dos pacientes.

NEURORRADIOLOGIA

PA.11.011
AVALIAÇÃO DE TUMORES DA SELA TÚRCICA 
ATRAVÉS DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
E RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
Neurorradiologia
Autores: PERES, C.B.V.; MOURA, J.C.; GUIMARAES M.D.
Instituição: Universidade Federal do Vale do São Francisco; 
AC Camargo Cancer Center
Autor Responsável Trabalho: Dr. Marcos Duarte Guimaraes
E-mail Autor Responsável Trabalho: marcosduarte500@
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Os 
tumores da sela túrcica possuem grande impacto, em virtude 
do acometimento de estruturas anatômicas importantes como 
artérias, nervos cranianos e hipófise. O objetivo deste estudo 
é avaliar o papel da Tomografia Computadorizada (TC) e da 
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Ressonância Magnética (RM) na caracterização e orientação 
de conduta terapêutica em pacientes portadores de tumores 
da sela túrcica.
Material e métodos: Estudo observacional, retrospectivo, 
unicêntrico, não randomizado, em 40 pacientes admitidos 
em dois hospitais terciários, portadores de lesões tumorais 
da sela túrcica e que realizaram exames de TC e de RM para 
sua avaliação.
Resultados e discussão: Craniofaringioma, meningioma, 
macroadenoma, microadenoma e lesões metastáticas foram 
os principais tumores selares encontrados. Os autores des-
crevem as características demográficas dos pacientes como: 
sexo, idade, cor, procedência e antecedentes patológicos 
neoplásicos familiares; aspectos anátomo-clínicos como: 
diagnóstico, estadiamento, tipo histológico e grau de dife-
renciação; distribuição dos principais achados tomográficos 
e de ressonância magnética: tamanho (diâmetro), densidade 
(TC), intensidade de sinal (RM), taxa de crescimento, regu-
laridade das margens e relação com estruturas adjacentes, 
incluindo a classificação de Knosp, que avalia a invasão do 
seio cavernoso.
Conclusões: TC e RM são métodos de apoio diagnóstico 
fundamentais na caracterização e orientação terapêutica de 
lesões tumorais de sela túrcica.

PA.11.012
GLIOSSARCOMA
Autores: CASTRO, P.H.S; HIRATA, F.C.C.; RODRIGUES, 
M.M; LIMA, LGCA; AYRES, AS; GARCIA; M.R.T.
Instituição: INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE 
SÃO PAULO DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP
Autor Responsável Trabalho: Dr. Paulo Henrique Sousa  
de Castro
E-mail Autor Responsável Trabalho: paulohscastro@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: 
Gliossarcoma (GS) é uma variante rara dos glioblastomas 
(GBM), frequentemente IDH selvagem, sendo um tumor 
bastante agressivo, grau IV da OMS, com uma origem mo-
noclonal composta por elementos histológicos gliais (GFAP 
e S-100 positivos) e mesenquimais (rico em reticulina e fi-
brila, frequentemente com mutação p53), cujo prognóstico é 
pior que dos GBMs. Devido a sua raridade, a literatura revela 
pouca experiência, não havendo trials clínicos bem defini-
dos para essas lesões. Eles podem ser tumores secundários, 
surgindo após tratamentos de radioterapia convencional. Esse 
ensaio pictórico tem como objetivo uma revisão dos aspectos 
de imagem dos gliossarcomas.
Material e métodos: Relatos de casos da nossa instituição, 
utilizando técnicas avançadas em neurorradiologia.
Resultados e discussão: Os gliossarcomas são lesões bastan-
te raras, com pouca experiência da literatura. Sua apresenta-
ção por imagem é heterogênea, sendo importante a familiari-
zação dos neurorradiologistas com essa entidade.
Conclusões: Essas lesões têm uma forma de apresentação 
heterogênea, sendo frequentemente parenquimatosas, com 
predileção pelo lobo temporal e com características perfusio-
nais e espectroscópicas semelhantes às do GBM. Entretanto, 
podem também se apresentar como lesões extra-axiais, mul-
ticompartimentais ou até mesmo com acometimento lepto-
meníngeo primário, sem envolvimento do parênquima ence-
fálico. Apresentam uma tendência maior a metástases intra e 
extracranianas, com relatos de disseminação leptomeníngea e 
para a medula espinhal.

PEDIATRIA

PA.12.009
AVALIAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA DO CORPO INTEIRO (RMCI) NO  
ESTADIAMENTO DOS PACIENTES ONCOLÓGI-
COS PEDIÁTRICOS
Autores: OLIVEIRA A. D.; CHOJNIAK R.; GUIMARAES 
M.D.; SONAGLIO V.; ACHATZ M.I.W.; COSTA, C.M.L.
Instituição: AC CAMARGO CANCER CENTER
Autor Responsável Trabalho: Dr. Marcos Duarte Guimaraes
E-mail Autor Responsável Trabalho: marcosduarte500@
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: A RM 
de corpo inteiro (RMCI) pode atuar como uma ferramenta al-
ternativa sem os riscos da radiação ionizante e com resultados 
comparáveis aos dos exames de imagem já utilizados no es-
tadiamento e seguimento pós-terapeutico dos pacientes pedi-
átricos, O objetivo do presente estudo é avaliar o desempenho 
da RMCI na avaliação de pacientes pediátricos com câncer.
Material e métodos: Estudo transversal, prospectivo, uni-
cêntrico, não randomizado em 32 pacientes pediátricos regu-
larmente matriculados em um centro oncológico e submeti-
dos a a realização da RMCI.
Resultados e discussão: Foram realizados 34 exames de 
RMCI em 32 pacientes. Metade da amostra, (50%) foi do 
sexo mascuilino e média de idade de 13,3 anos. 26 (76,5%) 
pacietnes apresentaram neoplasia primária, 13 (44%) apre-
sentaram doença local ou localmente avançada, 7 (23,8%) 
com doença metastática e 9 (30,6%) sem doença no momento 
do exame. Em relação à concordância entre os observadores, 
foi classificada como muito boa na identificação do tumor 
primário (K=0,947) e das metástases pulmonares (k=1), e 
como boa na avaliação de metástases ósseas (K= 0,727) e 
disseminação linfonodal (k=0,718).
Conclusões: A RMCI demonstra ser uma ferramenta útil na 
avaliação de pacientes oncológicos pediátricos com concor-
dância muito boa entre os observadores.

PET/CT

PA.13.001
CORRELAÇÃO ENTRE PET-CT COM FLUORETO 
E DENSITOMETRIA ÓSSEA EM PACIENTES COM 
CÂNCER DE MAMA
Autores: ROSOLIA, C.; LIMA, E.N.P.
Instituição: A. C. Camargo Cancer Center
Autor Responsável Trabalho: TNL. Claudia Rosolia
E-mail Autor Responsável Trabalho: claudia72rosolia@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar a correlação entre Tomografia por Emissão de Pósitron/
Tomografia Computadorizada (PET-CT) com Fluoreto (NaF-
-18F) e Densitometria Óssea (DO) em pacientes com câncer 
de mama em um centro de referência oncológico.
Material e métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, rea-
lizado através da revisão de prontuários e exames de imagem 
de pacientes submetidas à DO e PET-CT com NaF-18F entre 
janeiro de 2014 e setembro de 2015, totalizando 76 casos.
Resultados e discussão: A média de idade das pacientes foi 
57,6 anos (32 a 89 anos). Os valores médios de DMO em L1-
L4 foram 0,707 g/cm2 (DP: 0,17; mediana: 1,079) e no fêmur 
total 0,585g/cm2 (DP: 0,14; mediana: 0,910). Os valores de 
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SUV em L4 com NaF-18F foram 12,7 (DP: 4,50; mediana: 
12,5) e no fêmur proximal 5,68 (DP: 1,81; mediana: 5,54). 
Houve correlação entre SUV e DMO na vértebra (p < 0,05) e 
SUV e DMO no fêmur proximal (p < 0,01).
Conclusões: Este estudo demonstrou que há correlação entre 
a DMO e o SUV. Uma limitação encontrada é que pode haver 
variação na captação do Fluoreto a depender dos valores de 
DMO e HU de acordo com a região.

PA.13.004
CORRELAÇÃO ENTRE A RESSONÂNCIA MAGNÉ-
TICA DO CORPO INTEIRO E O PET-CT NO ESTA-
DIAMENTO DOS PACIENTES PORTADORES DE 
CÂNCER DE PULMÃO
Autores: GUIMARAES M.D.; GROSS J.L.; CHOJNIAK 
R.; LIMA, E.N.P.; HOCHHEGGER B, MARCHIORI E.
Instituição: AC Camargo Cancer Center; Universidade Fe-
deral de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Universidade 
Federal Do Rio De Janeiro
Autor Responsável Trabalho: Dr. Marcos Duarte Guimaraes
E-mail Autor Responsável Trabalho: marcosduarte500@
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: O 
desenvolvimento do PET-CT e da Ressonância Magnética do 
corpo inteiro (RMCI) permitiram a elaboração de protocolos 
que possibilitam a avaliação adequada de pacientes portado-
res de câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP). 
O objetivo do presente estudo é avaliar a correlação entre o 
PET-CT e a RMCI no estadiamento dos pacientes portadores 
de CPCNP.
Material e métodos: Foram estudados 48 pacientes de um 
centro oncologico com diagnóstico histológico confirmado 
de CPCNP. No dia da realização do PET-CT ou da da RM do 
crânio os pacientes elegíveis foram recrutados para a reali-
zação da RMCI incluindo as sequências T1, STIR e difusão.
Resultados e discussão: As percentagens de concordância 
entre a RMCI e o PET-CT + RM do cranio para os descritores 
T, N e M foram de 80,58%, 75,55% e 81,48%, respectiva-
mente e o índice kappa foi de 0,75 (0,61-0,89), 0,48 (0,24-
0,73) e 0,62 (0,40-0,84), respectivamente. Entretanto, análise 
de correlação de Pearson entre a média de SUV (standard 
uptake value) e CAD (coeficiente aparente de difusao) não 
demonstrou diferenças estatisticamente significativas.
Conclusões: As correlações entre RMCI e o PET-CT + RM 
de cranio na avaliação dos descritores T, N e M em pacientes 
com CPCNP foram classificada como boa, moderada e boa, 
respectivamente.

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

PA.14.017
BIOPSIA PERCUTÂNEA GUIADA POR IMAGEM DE 
TUMORES MUSCULOESQUELÉTICOS: AVALIA-
ÇÃO DE TÉCNICAS E APLICABILIDADE
Autores: BERTIN, S.K.; GONZALES, M.T.; SILVA, F.D.; 
SOUZA, M.R.; STUMP, X.M.G.R.G; NICO, M.A.C.; FER-
REIRA, F.B.M.D.; HOMSI, C.
Instituição: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ; 
GRUPO FLEURY
Autor Responsável Trabalho: Dra. Silvia Karakida Bertin
E-mail Autor Responsável Trabalho: silviakbertin@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: O 
objetivo deste trabalho é rever a literatura e descrever nossa 

experiência em biópsias do sistema musculoesquelético guia-
das por imagem.
Material e métodos: Discutiremos sobre biópsias percutâne-
as ósseas e de partes moles guiadas por ultrassonografia (US) 
e tomografia computadorizada (TC), incluindo indicações, 
planejamento do procedimento, técnicas e complicações.
Resultados e discussão: As principais indicações de biópsias 
percutâneas no sistema musculoesquelético são o diagnóstico 
de neoplasias primárias e secundárias e de processos infec-
ciosos. As complicações de biópsias percutâneas são raras 
(1,1%), enquanto biópsias abertas apresentam complicações 
em até 16% dos casos. Possíveis complicações relacionadas 
são hematomas, lesões neurais e vasculares, osteíte e distro-
fia simpático reflexa. Antes do procedimento, deve-se avaliar 
possíveis distúrbios da coagulação sanguínea, tratamentos 
anticoagulantes ou outras eventuais contra-indicações. O tipo 
de agulha dependerá do procedimento a ser realizado, o local 
anatômico, consistência e profundidade da lesão.
Conclusões: Estudos histopatológicos e bacteriológicos são 
frequentemente necessários para o diagnóstico definitivo de 
lesões musculoesqueléticas. Nestes casos, a biópsia percutâ-
nea guiada por US ou TC tem se mostrado eficaz, sendo um 
método seguro e com boa acurácia.

TÉCNICAS RADIOLÓGICAS

PA.15.001
ESTUDO PARA OTIMIZAÇÃO DE PROTOCOLO DE 
EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
DE MASTÓIDES VISANDO REDUÇÃO DE DOSE DE 
RADIAÇÃO
Autores: MEDEIROS, G. O. C.; COSTA. J. R. C.; SILVA, 
M. C.; MACEDO, M. A. B. N.; ROCHA, Y. R. R.; MAIA, G. 
C. B. U.; CARDOSO, P. S.
Instituição: Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal, Rio 
Grande do Norte, Brasil
Autor Responsável Trabalho: TNR. Galtieri Medeiros
E-mail Autor Responsável Trabalho: galtieri_otavio@
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Um 
protocolo otimizado de tomografia de mastoides foi proposto 
com base em indicadores de qualidade de imagem e de dose 
como Produto Dose-Extensão (DLP).
Material e métodos: Com um objeto simulador, 6 protocolos 
alternativos foram estudados usando 2 valores de colimação 
(40 x 0,625mm e 20 x 0,625 mm) e 3 valores de mAs Efetivo 
(350, 300 e 250), comparando-os também com o protocolo 
original (64 x 0,625mm e 350 mAs efetivo). Para cada um, 
foram calculados o fator Figura de Mérito (Q2) para avaliar 
quantitativamente a imagem e os valores de DLP consideran-
do uma extensão de reconstrução de 5 cm ou a menor exten-
são permitida dependendo da colimação.
Resultados e discussão: Por se tratar de uma região de curta 
extensão (cerca de 5 cm), observou-se que o protocolo ori-
ginal resulta em maior DLP devido a extensão mínima de 
varredura permitida de 7,92 cm e ao maior overrange (5,8 
cm). Os melhores valores de Q2 foram obtidos com a coli-
mação de 20 x 0,625 mm, e o menor valor de DLP foi obtido 
foi de 250 mAs.
Conclusões: Obteve-se o melhor resultado em termos de 
qualidade de imagem e dose com a colimação 20 x 0,625 mm 
e 250 mAs Efetivo, com redução de 54% do DLP.
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PA.15.006
PROTOCOLO DE CISTERNOTOMOGRAFIA NO 
DIAGNÓSTICO DE FÍSTULA LIQUÓRICA PÓS-
-TRAUMÁTICA
Autores: Vidal, J. C. S. ¹; Vieira, M. P. M. M.²; Bandeira, C. 
K.³; De Lima, A. C.¹; Prado, M. W. S.¹
Instituição: Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz 
Gonzaga Fernandes¹; Instituto Federal do Paraná²; Universi-
dade Tecnológica Federal do Paraná³
Autor Responsável Trabalho: TR. Juan Carlos Soares Vidal Vidal
E-mail Autor Responsável Trabalho: juanvidal.jsv@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: A 
Cisternotomografia (CTG) é um exame por Tomografia Com-
putadorizada (TC) da face e crânio, com administração do 
meio de contraste intratecal. Neste contexto, o objetivo deste 
estudo é apresentar posicionamentos e protocolo utilizados 
em CTG, para pacientes pós-traumáticos com suspeita de fís-
tula liquórica (FL).
Material e métodos: Cinco pacientes pós-traumáticos apre-
sentando rinoliquorreia, com suspeita de FL, foram submeti-
dos à CTG. Inicialmente realizou-se exame de TC sem con-
traste. Em seguida, administrou-se 10ml de contraste iodado 
não iônico via intratecal. Utilizou-se duas técnicas para que 
o contraste chegasse às cisternas basais, sendo que, dois pa-
cientes foram mantidos em posição de Trendelemburg por 20 
minutos e 3 em posição de prece maometana por 8 minutos. 
Posteriormente ambos foram posicionados em decúbito ven-
tral, para aquisição de imagens coronais, cortes finos, matriz 
512x512, alta resolução e algoritmo de reconstrução óssea.
Resultados e discussão: Não foram identificadas vantagens 
significativas do posicionamento de prece maometana em re-
lação ao de Trendelemburg. O posicionamento em decúbito 
ventral ocasionou extravasamento de líquor e possibilitou a 
visualização da passagem pela falha óssea e acúmulo na ca-
vidade nasal, indicando FL.
Conclusões: Pode-se considerar a CTG como um método 
valioso no diagnóstico preciso de FL, notadamente em casos 
concomitantes com relato de rinoliquorreia.

TÓRAX

PA.16.007
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR INCIDENTAL 
NAS TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS EM PA-
CIENTES ONCOLÓGICOS
Autores: FELIPE, V.C.; ARRUDA, T.C.S.B.; CHAVES, 
L.G.; OLIVEIRA, H.M.N.S.; BARBOSA, P.N.V.P; BITEN-
COURT, A.G.V.
Instituição: Fundação Antônio Prudente Hospital A.C. Ca-
margo Cancer Center.
Autor Responsável Trabalho: Biom. Vinicius Cardona Felipe
E-mail Autor Responsável Trabalho: vinicius.c.felipe@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar a incidência de tromboembolismo pulmonar (TEP) inci-
dental em pacientes oncológicos, assintomáticos, que fizeram 
tomografia computadorizada (TC) de tórax com contraste por 
outras indicações clínicas.
Material e métodos: Trabalho retrospectivo e unicêntrico, 
através da revisão das imagens de todas as TC de tórax com 
contraste num período de um mês, realizados num centro 
oncológico de referência, bem como os prontuários nos ca-
sos positivos.

Resultados e discussão: Foram avaliados 804 exames, nos 
quais 18 foram positivos para TEP (2,23%). A incidência de 
TEP foi superior nos pacientes do sistema público (3,0%) do 
que nos pacientes de convênio/particular (1,5%). A idade mé-
dia dos pacientes com TEP foi de 52 anos, sendo 10 casos do 
sexo feminino e 8 do sexo masculino. Quanto a localização, 
o local mais frequente foi em artérias segmentares (8 casos), 
seguido por subsegmentares (6 casos) e lobares (4 casos), na 
maioria das vezes unilaterais (12 casos).
Conclusões: A ocorrência de TEP incidental em pacientes 
oncológicos assintomáticos na nossa população foi seme-
lhante à encontrada na literatura, sugerindo a importância de 
pesquisar ativamente este achado mesmo nos pacientes sub-
metidos a TC de tórax por outros motivos.

PA.16.009
ANÁLISE DOS NÓDULOS PULMONARES MAIORES 
QUE 8MM EM UM PROGRAMA DE RASTREAMEN-
TO DE CÂNCER DE PULMÃO
Autores: LOZANO, T. M.; BARBOSA, O. L; TELES, G. B. 
DA S.; FRANCESCHINI, J. P.; DOS SANTOS, R. S.; CHA-
TE, R. C.; FUNARI, M. B. DE G.
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: Dr. Thales Masirevic Lozano
E-mail Autor Responsável Trabalho: thalesmasirevic@
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Avaliar 
as características dos nódulos pulmonares com diâmetro médio 
maior que 8mm identificados na tomografia inicial de baixa 
dose em um programa de rastreamento de câncer de pulmão.
Material e métodos: Estudo prospectivo, de coorte, realiza-
do para rastreamento de câncer de pulmão em uma população 
de alto risco. Foi realizada uma análise adicional dos nódulos 
com diâmetro médio maior que 8mm, incluindo a classifica-
ção Lung-RADS.
Resultados e discussão: 790 pacientes foram incluídos no 
estudo. Câncer de pulmão foi identificado em 10 pacientes. 
62 nódulos apresentaram diâmetro médio maior ou igual a 
8 mm, dentre os quais 8 malignos (12,9%). 49 foram carac-
terizados como sólidos (4 malignos), 6 semissólidos (3 ma-
lignos)e 9 não sólidos (1 maligno). O diâmetro médio destes 
nódulos foi de 11 mm (13 mm nos malignos). Contornos es-
piculados foram identificados em 4 (3 malignos). A classifi-
cação Lung-RADS 2,3, 4A, 4B e 4X foi feita em 2, 6, 33, 14 
e 7 nódulos respectivamente (0, 0, 2, 0 e 6 entre os malignos).
Conclusões: Nódulos maiores que 8mm representam o prin-
cipal achado das neoplasias pulmonares nas tomografias de 
rastreamento de câncer de pulmão. Fatores como tamanho, 
densidade semissólida e contornos espiculados estão associa-
dos a maior probabilidade de malignidade.

PA.16.013
DESEMPENHO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
DO CORPO INTEIRO NO ESTADIAMENTO DOS PA-
CIENTES COM CÂNCER DE PULMÃO
Autores: GUIMARAES, M.D.; GROSS, J.L.; CHOJNIAK 
R., LIMA E.N.P.; HOCHHEGGER B.; MARCHIORI E.
Instituição: AC Camargo Cancer Center; Universidade Fe-
deral de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Universidade 
Federal do Rio de Janeiro
Autor Responsável Trabalho: Dr. Marcos Duarte Guimaraes
E-mail Autor Responsável Trabalho: marcosduarte500@
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: A 
evolução da ressonância Magnética (RM) permitiu a reali-
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zação do exames de de corpo inteiro (RMCI) em pacientes 
portadores de câncer de pulmão de células não pequenas 
(CPCNP). O objetivo do presente estudo é avaliar o papel da 
RMCI no estadiamento de pacientes portadores de CPCNP.
Material e métodos: Foram estudados 48 pacientes em um 
centro oncológico com diagnóstico histológico confirmado 
de CPCNP. No dia da realização do PET-CT os pacientes ele-
gíveis foram recrutados para a realização da RMCI incluindo 
as sequências T1, STIR e Difusão.
Resultados e discussão: As de taxas de sensibilidade, es-
pecificidade, VPP, VPN e acurácia para o estadiamento N 
através do PET-CT + RM de crânio foram: 88,88%, 100,0%, 
100,0%, 87,50% e 93,75 %, respectivamente e para o esta-
diamento M foram: 80,95%, 88,88%, 85,0%, 85,71% e 85,42 
%, respectivamente. As de taxas de sensibilidade, especifi-
cidade, VPP, VPN e acurácia para o estadiamento N através 
da RMCI foram: 96,42%, 85,0%, 90,0%, 94,44% e 91,66 %, 
respectivamente e para o estadiamento M foram: 87,50%, 
88,0%, 87,50%, 91,66% e 89,58 %, respectivamente. Não 
houve diferenças estatisticamente significativas na perfor-
mance dos exames (p0,05).
Conclusões: No presente estudo a RMCI teve bom desem-
penho no estadiamento do CPCNP semelhante ao exame do 
PET-CT.

PA.16.015
AVALIAÇÃO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE 
TÓRAX EM PACIENTES ONCOLÓGICOS
Autores: OKAMOTO T.Y., HOCHHEGGER B., MAR-
CHIORI E.; GUIMARAES MD
Instituição: AC Camargo Cancer Center; Universidade Fe-
deral de Ci6encias da Saúde de Porto Alegre; Universidade 
Federeal do Rio de Janeiro
Autor Responsável Trabalho: Dr. Marcos Duarte Guimaraes
E-mail Autor Responsável Trabalho: marcosduarte500@
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: A 
RM tem se estabelecido cada vez mais como uma ferra-
menta na avaliação das patologias torácicas, sobretudo nas 
neoplasias. Apresenta papel relevante na diferenciação de 
lesões benignas e malignas, estadiamento das lesões ma-
lignas, planejamento de biópsias, detecção de recidivas e 
complicações de forma não invasiva e sem os riscos da ra-
diação ionizante. O objetivo do presente estudo é Identificar 
as principais indicações e achados da RM de tórax em um 
centro oncológico.
Material e métodos: Estudo analítico, retrospectivo, unicên-
trico, em pacientes submetidos a RM de tórax em um centro 
oncológico entre os anos de 2014 e 2016.
Resultados e discussão: Foram analizadas 328 ressonâncias 
de tórax com idade média 49,5 anos. A maioria dos pacien-
tes tinha um tumor primário maligno conhecido (75,3%). As 
principais indicações oncológicas de RM de tórax foram: se-
guimento pós tratamento, com 163 exames (68,5%), segui-
do por estadiamento (17,2%), acompanhamento oncológico 
em tratamento (9,2%) e avaliação de resposta pós tratamen-
to (5,1%). As clínicas com o maior número de solicitações 
foram: Núcleo Pulmão Tórax (20,4%), Oncologia Clíni-
ca(15,8%) e Núcleo de Cabeça e Pescoço (14,3%). Os princi-
pais achados são descritos.
Conclusões: A RM de tórax tem adquirido maior importân-
cia com ampliação de suas indicações na avaliação e manejo 
dos pacientes oncológicos.

VETERINÁRIA

PA.18.001
IMPORTÂNCIA DA TOMOGRAFIA COMPUTADO-
RIZADA NO DIAGNOSTICO DE SHUNT PORTOS-
SISTEMICO EM CÃES
Autores: JANINI, L.; RIANI COSTA, C.C.M.; ROMALDI-
NI, A.; MILANI, P.F.
Instituição: Hospital Veterinário Verlengia, Campinas –  
São Paulo
Autor Responsável Trabalho: MV. Leonardo Janini
E-mail Autor Responsável Trabalho: LEONARDO.JANI-
NI@HOTMAIL.COM
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: De-
monstrar a importância e indicação do exame de tomografia 
computadorizada (TC) abdominal para a avaliação e diagnós-
tico de shunt em cães.
Material e métodos: Estudo retrospectivo, unicêntrico, con-
cluído através da revisão de prontuários e laudos de exames 
tomográficos realizados em 13 cães com suspeita de shunt 
(desvio portossistêmico), no período de 2014 a 2016.
Resultados e discussão:  A idade média dos pacientes foi de 
24 meses, sendo que 54% tinham até 12 meses. Em 46% dos 
casos, os animais eram da raça Yorkshire, em acordo com a 
predisposição racial descrita na literatura. Foi detectado maior 
acometimento de fêmeas (62%). Todos os pacientes haviam 
sido submetidos a exame ultrassonográfico, com diagnóstico 
definitivo em apenas 26,6% dos casos, enquanto a TC con-
firmou o diagnóstico em 90% dos animais. A localização do 
shunt pode ser definida em 92% dos pacientes acometidos, 
sendo 15,4% pancreatoduodenal-caval, 7,7% pancreatoduode-
nal-caval/portocaval, 46,2% portocaval e 23,1% portoázigos.
Conclusões: A TC abdominal deve ser indicada com maior 
frequência para o diagnóstico de shunt em cães, pois possui 
alta sensibilidade e especificidade, apresentando papel funda-
mental no planejamento terapêutico e cirúrgico do paciente 
por permitir melhor visualização da localização, vasculariza-
ção e comprometimento de estruturas adjacentes.

ENSAIO PICTORICO

ABDOMINAL/TRATO DIGESTÓRIO

PA.01.009
OBSTRUÇÃO INTESTINAL ALTA NO RECÉM NAS-
CIDO: ASPECTOS RADIOLÓGICOS.
Autores: PUNARO, E; ALVARES,B.R.
Instituição: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Autor Responsável Trabalho: Dra. Elizabete Punaro
E-mail Autor Responsável Trabalho: betepunaro@
gmail.com
Introdução e objetivos: Obstrução intestinal alta no recém 
nascido (RN) representa doenças que acometem o esôfago, 
estômago, duodeno, e jejuno, ocasionando quadro clínico 
obstrutivo. A investigação radiológica pode ser realizada atra-
vés de radiografias simples de abdome e exames contrastados 
do tubo digestivo, realizadas nas primeiras horas de vida dos 
RN. Os objetivos deste estudo foram descrever os achados 
radiológicos mais relevantes destas doenças, correlacionando 
com os dados clínicos e cirúrgicos dos RN.
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Métodos: Foi realizada uma revisão de exames radiológicos 
e dos prontuários de RN internados em unidade de terapia 
intensiva neonatal de um hospital universitário, com diagnós-
tico confirmado de obstrução intestinal alta.
Discussão: Os diagnósticos diferenciais realizados através 
dos exames radiológicos foram atresia de esôfago, com e sem 
fístula tráqueo-esofágica, pâncreas anular, atresia de duode-
no, estenose hipertrófica de piloro, volvo duodeno-jejunal as-
sociado à má rotação intestinal e atresia de jejuno.
Conclusões: O conhecimento dos sinais radiológicos carac-
terísticos dos processos intestinais obstrutivos altos nos RN, 
associados aos dados clínicos, possibilitaram o diagnóstico 
adequado e a rápida aplicação de condutas clínico-cirúrgi-
cas pertinentes.

PA.01.012
ACHADOS MUSCULOESQUELÉTICOS COMUNS 
NOS EXAMES ABDOMINAIS: O QUE TODO RADIO-
LOGISTA DO ABDOME PRECISA SABER
Autores: LIMA, T.C, PANIZZA, P.S.B; GUERREIRO,N.
F.C ; MENEZES, R.S.A.A.; LEÃO, R.V.; RIBEIRO-DOS-
-SANTOS JR, V. ; HORVAT,N. VIANA, PC, MENEZES, M. 
R; LEITE , C.C; CERRI, G.G
Instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor Responsável Trabalho: Dra. Thais Carneiro Lima
E-mail Autor Responsável Trabalho: THAIMILLA@
HOTMAIL.COM
Introdução e objetivos: Frequentemente o radiologista iden-
tifica em exames de tomografia e ressonância magnética do 
abdome achados musculoesqueléticos na coluna, quadril e 
fêmur que devem ser relatados. Patologias como os heman-
giomas, tumores primários, metástases, as fraturas por estres-
se ou patológicas e os processos inflamatórios/infecciosos 
devem ser identificados e descritos. O objetivo deste ensaio 
pictórico é descrever e ilustrar as principais patologias mus-
culoesqueléticas nos exames de imagem abdominais, enfati-
zando os principais aspectos a serem descritos pelo radiolo-
gista abdominal.
Métodos: As principais afecções musculoesqueléticas serão 
apresentadas através de uma breve discussão da epidemiolo-
gia e fisiopatologia, e ilustradas com casos de nosso arquivo 
digital. Serão ilustrados os principais achados em exame de 
tomografia e ressonância magnética das principais patologias 
musculoesqueléticas como hemangioma, doença de Paget, tu-
mores primários, metástases e processo inflamatório/infeccio-
so (espondilodiscite, osteonecrose de quadril e artrite séptica).
Discussão: Afecções musculoesqueléticas são habitualmente 
encontradas em exames de tomografia e ressonância magné-
tica do abdome. A diferenciação entre fraturas de estresse/fra-
turas patológicas, tumores primários/metástases, assim como 
a identificação de doenças metabólicas com acometimento 
ósseo devem ser reconhecidas pelo radiologista do abdome.
Conclusões: Afecções musculoesqueléticas são habitual-
mente encontradas em exames do abdome, reconhecê-las é 
de extrema importância para o radiologista do abdome.

PA.01.032
NÓDULOS HEPÁTICOS ATÍPICOS EM PACIENTES 
ONCOLÓGICOS - ACHADOS DA RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA
Autores: WASZCZYNSKYI, C.H.S.O.; GUIMARAES M.D.
Instituição: HOSPITAL HELIÓPOLIS
Autor Responsável Trabalho: Dr. Marcos Duarte Guimaraes
E-mail Autor Responsável Trabalho: marcosduarte500@
hotmail.com

Introdução e objetivos: Com os exames de imagem tor-
nando-se cada vez mais frequentes no estadiamento de pa-
cientes oncológicos a descoberta de nódulos hepáticos nesta 
população está cada vez mais comum, no entanto, nem todas 
as lesões são metastáticas e o conhecimento dos diferentes 
padrões de apresentação dos nódulos malignos e benignos é 
fundamental no tratamento destes pacientes, sobretudo dos 
nódulos atípicos ou incomuns. Os diferentes tipos de nó-
dulos hepáticos em pacientes oncológicos serão abordados 
neste trabalho.
Métodos: Ensaio pictórico com exames de ressonância mag-
nética e tomografia computadorizada de um hospital terciário 
referência em pacientes oncológicos, mostrando diferentes 
apresentações de nódulos hepáticos em pacientes com câncer.
Discussão: O fígado é um órgão frequentemente acometido 
por metástases, especialmente em tumores do cólon, pulmão, 
pâncreas e estômago, além disso pacientes com hepatopatia 
crônica podem desenvolver carcinoma hepatocelular. A di-
ferenciação de lesões malignas com lesões benignas como 
hemangioma, hiperplasia nodular focal e adenoma é funda-
mental para o paciente oncológico, pois definirá a conduta a 
ser seguida, alterando o seu prognóstico.
Conclusões: Diversos nódulos benignos ou malignos hepá-
ticos podem ser encontrados em pacientes oncológicos, in-
cluindo os atípicos. O radiologista deve-se familiarizar pois 
os achados de imagem contribuem para o melhor manejo 
destes nódulos.

ABDOMINAL/TRATO GENITURINÁRIO

PA.02.008
T-SLIP (TIME-SPATIAL LABELING INVERTION 
PULSE) NO DIAGNÓSTICO DE ESTENOSE DA AR-
TÉRIA RENAL POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.
Autores: BRAGA, J.B.; SCOPPETTA, L.R.P.D.; MARIN, A.S.; 
DI NARDI, P.W.; MATSUMOTO, J.K.N.; NOMURA, C.H.
Instituição: Instituto do coração -InCor-HCFMUSP
Autor Responsável Trabalho: Biom. Juliana de Brito Braga
E-mail Autor Responsável Trabalho: juliana.bbraga@ 
hc.fm.usp.br
Introdução e objetivos: O diagnóstico de estenose da artéria 
renal por Ressonância Magnética (RM) é feito, frequente-
mente, com o uso do meio de contraste paramategnético. A 
Food and Drug Administration publicou um relatório de aler-
ta sobre o risco de desenvolvimento da Síndrome Nefrogêni-
ca Sistêmica associada a utilização do meio de contraste con-
tendo gadolínio. Recentemente, uma técnica sem contraste 
chamada Time-spatial Labeling Invertion Pulse (T-Slip) tem 
se mostrado uma grande promessa na avaliação da estenose 
da artéria renal. Objetivo:O objetivo é descrever a técnica do 
T.Slip e ilustrar a sua importância no diagnóstico da estenose 
da artéria renal. 
Métodos: RM de 1,5T. Realizado RM para estudo de esteno-
se da artéria renal utilizando a técnica T-Slip.
Discussão: A estenose da artéria renal é definida como o 
estreitamento do lúmen arterial renal. O diagnóstico pode 
ser feito por RM que, geralmente, utiliza o meio de contraste 
paramagnético,Entretanto, a RM associada à técnica T-Slip, 
realizada sem o uso desse meio de contraste, tem se mostra-
do uma promessa confiável no diagnóstico da estenose da 
artéria renal.
Conclusões: A T-Slip permite identificar a estenose da artéria 
renal sem a utilização de contraste paramagnético.
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PA.02.016
DIFERENCIAÇÃO DOS TUMORES ANEXIAIS COM 
NEOPLASIAS PRIMÁRIAS NÃO OVARIANAS: EN-
SAIO PICTÓRICO.
Autores: BELTRANI, F.H; MELO, R.A.B; RODRIGUES, 
D.P; BOAVENTURA, C.S; MENDES, G.G; BITENCOURT, 
A.G.V; CHOJNIAK, R.
Instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dra. Camila Boaventura
E-mail Autor Responsável Trabalho: milasb2004@yahoo.com.br
Introdução e objetivos: Aproximadamente 5-20% das neo-
plasias ovarianas são lesões metastáticas. A maioria das ne-
oplasias não ginecológicas que metastizam para os ovários 
surgem do trato gastrointestinal. A metástase ovariana prece-
de a detecção do sítio primário em até 38% dos caso, sendo 
difícil a diferenciação entre tumores metastáticos e primários 
com base em achados de imagem.
Métodos: Diferenciação das lesões anexiais em pacientes 
com neoplasia primária não ovariana pela correlação dos 
achados radiológico-patológico através da revisão de casos.
Discussão: O contexto clínico é fundamental em pacientes 
com metástases ovarianas. Na tomografia, os tumores de 
Krukenberg são sólidos com cistos intramurais, demarca-
dos e forte reforço ao contraste. Já nas lesões metastáticas 
ovarianas de câncer de cólon as margens são lisas e mais 
císticos que tumores ovarianos primários malignos. Na res-
sonância magnética, as metástases são bilaterais, sólidas e 
fortemente hiperintensas em T2. Contudo, as áreas císticas e 
necróticas são comuns. Ocasionalmente, os pacientes apre-
sentam malignidade peritoneal disseminada, omento cake e 
CA-125 elevado, com os ovários normais ou ligeiramente 
aumentados (carcinoma peritoneal primário), uma maligni-
dade que se acredita surgir diretamente do epitélio peritone-
al extra-ovariano.
Conclusões: A identificação de achados radiológicos típicos 
de metástases ovarianas é substancial, pois seu reconheci-
mento sugere o diagnostico e preveni a investigação inade-
quada como tumor primário.

PA.02.017
ASPECTOS DE IMAGEM DO ESTADIAMENTO DO 
CÂNCER DE PRÓSTATA – ENSAIO PICTÓRICO
Autores: OTONI, J.C; VERZA, L; MEIRA, M.S; MENDES, 
G.G; BITENCOURT, A.G.V; BOAVENTURA, C.S; CHOJ-
NIAK, R.
Instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dra. Camila Boaventura
E-mail Autor Responsável Trabalho: milasb2004@ 
yahoo.com.br
Introdução e objetivos: A Ressonância Magnética (RM) de 
próstata tem sido amplamente valorizada, possuindo várias 
indicações como: diagnóstico, estadiamento, reestadiamen-
to e vigilância ativa, sendo o estadiamento a segunda causa 
mais comum no nosso meio.
Métodos: Foram revisadas as imagens de RM de pacientes 
submetidos a prostatectomia radical e correlacionando o es-
tadiamento por imagem com o resultado anatomopatológico.
Discussão: A RM é o exame com melhor acurácia para es-
tadiamento locorregional do câncer de próstata, sendo in-
dicada principalmente nos casos de risco moderado e alto. 
Foram evidenciados sinais de comprometimento extracap-
sular na RM como: irregularidade, abaulamento/retração da 
cápsula prostática, estriações/nódulos na gordura peripros-

tática, obliteração do ângulo retoprostático e envolvimen-
to do feixe vasculonervoso. Avaliou-se ainda a presença de 
invasão das vesículas seminais, reto e bexiga, além de linfo-
nodomegalias pélvicas e lesões ósseas na bacia. Os achados 
que apresentam correlação no anatomopatológico cirúrgico 
são: extensão extracapsular, comprometimento das vesícu-
las seminais e dos linfonodos.
Conclusões: A RM apresenta importante papel no esta-
diamento locorregional do câncer de próstata, uma vez 
que contribui para o manejo adequado da doença, através  
da ênfase dos achados de imagem fundamentais e, por ve-
zes, minuciosos.

PA.02.019
SÍNDROMES VASCULARES ABDOMINAIS: O QUE O 
RADIOLOGISTA PRECISA SABER
Autores: MONTEL, D.B; TRIDENTE, D.M.; VILAS 
BOAS, I.P.; FERNANDES, L.M.; RANGEL, D.A.; RACY, 
M.C.J.; LEWIN, F.
Instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo, São Paulo, Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dr. Daniel Borges Montel
E-mail Autor Responsável Trabalho: danielmontel@ 
hotmail.com
Introdução e objetivos: As síndromes vasculares abdomi-
nais podem ter etiologia compressiva ou congênita, com ma-
nifestações clínicas diversas e, muitas vezes, inespecíficas. 
O objetivo desse trabalho é descrever e ilustrar as principais 
alterações tomográficas dessas síndromes, de extrema valia 
ao conhecimento médico. 
Métodos: Ensaio pictórico contendo síntese das principais 
características das síndromes vasculares abdominais, ilustra-
das com casos selecionados de nosso serviço. 
Discussão: As síndromes congênitas podem estar associadas 
a outras malformações e a diversas complicações. Cabe ao 
radiologista reconhecer essas alterações, sabendo avaliar sua 
extensão e possíveis complicações, bem como o tipo de fluxo 
(alto ou baixo), melhorando a propedêutica diagnóstica e tor-
nando a terapêutica mais adequada. As síndromes compressi-
vas decorrem da constrição de vasos abdominais e/ou vísceras 
por estruturas adjacentes. Além de saber identificar essas com-
pressões, o radiologista deve saber reconhecer suas repercus-
sões hemodinâmicas, avaliando sinais de circulação colateral, 
isquemia e trombose, alguns dos quais necessitam de rápida 
intervenção médica. Ainda se faz necessária a correlação com 
a clínica, já que muitas vezes esses achados são assintomá-
ticos, podendo representar apenas variações da normalidade. 
Conclusões: As síndromes vasculares podem ter alta morbida-
de e mortalidade, tornando o radiologista fundamental no prog-
nóstico destes pacientes. Seu domínio é então imprescindível, 
especialmente para o radiologista com atuação em emergência. 

CABEÇA E PESCOÇO

PA.03.001
A UTILIZAÇÃO DA TERAPÊUTICA IMRT NOS TU-
MORES DE CABEÇA E PESCOÇO (TCP)
Autores: IBIAPINA,F.G.S.S.B.; SOUSA,J.C.O.; DE AN-
DRADE,H.F.; SILVA,R.M.; VIANA,A.R.A.
Instituição: Instituto Nacional de Câncer José Alencar Go-
mes da Silva
Autor Responsável Trabalho: Sr. Francisco Gilglaydson
E-mail Autor Responsável Trabalho: gilglaydson@ 
hotmail.com
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Introdução e objetivos: A qualidade de vida do paciente 
(QV) diagnosticado com tumores de cabeça e pescoço (TCP) 
é comprometida na imagem corporal, na mastigação e ou na 
respiração. A radioterapia na modalidade IMRT constitui um 
dos avanços tecnológicos no tratamento de TCP em que altas 
doses de radiação são empregadas no volume alvo e há uma 
diminuição importante de dose nos tecidos normais adjacen-
tes propiciando melhorias na QV devido a redução dos efei-
tos colaterais .O estudo visa demonstrar como a IMRT atua 
no combate dos tumores de cabeça e pescoço.
Métodos: Trata-se de um ensaio pictórico de imagens de ra-
dioterapia IMRT em paciente com TCP.
Discussão: A técnica IMRT tem sido descrita para tumores 
da região da cabeça e pescoço, assim como do sistema nervo-
so central;em virtude das estruturas afetadas estarem muito 
próximas de estruturas saudáveis que devem ser protegidas.
Conclusões: A IMRT possibilitará maior concentração da 
radiação nos TCP a serem tratados, diminuindo a dose em 
tecidos normais adjacentes, consequentemente permitin¬do 
maior efetividade e menor toxicidade no tratamento.

PA.03.004
CAUSAS INFREQUENTES DE DOR CERVICAL: EN-
SAIO PICTÓRICO.
Autores: PEIXOTO, M.R.; MURAKOSHI, R.W.; SUMI, 
D.V.; LOUREIRO, R.M.; GOMES, R.L.E.; SOARES, C.R.; 
DANIEL, M.M.; FUNARI, M.B.G.
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, 
São Paulo, Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dra. Milena Rocha Peixoto
E-mail Autor Responsável Trabalho: milenapeixoto@
gmail.com
Introdução e objetivos: O objetivo desta revisão é fornecer 
informações sobre os diagnósticos diferenciais menos co-
muns de dor cervical.
Métodos: Selecionamos causas infrequentes de dor cervical, 
tais como a síndrome do osso hioide, carotidínia, síndrome 
de Eagle, tendinite do músculo longo do pescoço e tireoidite 
e fazer uma descrição dos seus aspectos clínicos e dos princi-
pais achados nos métodos de imagem.
Discussão: Dor cervical é uma queixa comum e os diag-
nósticos diferenciais são amplos, com etiologias variadas, 
algumas menos frequentes. Para que o radiologista possa 
incluí-los como possíveis causas, faz-se necessário conhe-
cer os seus principais aspectos clínicos e os respectivos 
achados de imagem.
Conclusões: O conhecimento das alterações nos métodos de 
imagens encontrados nestas entidades clínicas, de apresen-
tação pouco frequente, torna possível um diagnóstico mais 
assertivo e por vezes definidor de conduta.

PA.03.006
APLICAÇÕES DA PERMEABILIDADE NA AVALIA-
ÇÃO DE TUMORES DE CABEÇA E PESCOÇO: EN-
SAIO PICTÓRICO.
Autores: TSUMURA, W.G.; MATTOS, M.G.; BITEN-
COURT,A.G.V.; PORTO, G.C.L.M.
Instituição: AC CAMARGO CANCER CENTER
Autor Responsável Trabalho: Biom. Willian Gonçalves 
Tsumura
E-mail Autor Responsável Trabalho: willian.tsumura@
gmail.com
Introdução e objetivos: A permeabilidade é uma técnica 
funcional de Ressonância Magnética (RM) que permite ava-
liar a vasculatura de tumores através da injeção de contraste 

paramagnético. Em Tumores de Cabeça e Pescoço (TCP) tem 
sido usada para o diagnóstico, estadiamento e acompanha-
mento terapêutico dessas lesões, contudo sua correta aplica-
ção e interpretação permanece em discussão.
Métodos: Foram revisadas imagens de RM em pacientes 
com TCP utilizando técnicas anatômicas e funcionais. Os da-
dos da permeabilidade foram plotados em diferentes gráficos 
e mapas, e correlacionados com dados clínico-patológicos.
Discussão: A avaliação dos dados da permeabilidade contri-
buiu para caracterização de lesões benignas e malignas utili-
zando o padrão de curva de realce e mapas funcionais às téc-
nicas convencionais. No estadiamento, a identificação de áreas 
de alta atividade vascular dentro do tumor (hot spots) pode su-
gerir locais mais convenientes para biópsias. Acredita-se ain-
da que, a permeabilidade, assim como a difusão (DWI), tenha 
potencial de permitir avaliação precoce de resposta terapêutica 
e de fatores prognósticos antes e durante o tratamento.
Conclusões: A caracterização mais precisa do microambien-
te tumoral através de técnicas funcionais, como a permea-
bilidade, tem se mostrado uma ferramenta importante para 
avaliação de TCP por RM.

PA.03.007
LAUDO ESTRUTURADO EM CARCINOMAS ESPI-
NOCELULARES DE CABEÇA E PESCOÇO
Autores: SANTOS E. F.; OTONI J.C.; SILVA L.F.D.; BIT-
TENCOURT A.G.V; PORTO G.C.L.M.
Instituição: Hospital AC Camargo
Autor Responsável Trabalho: Dra. Jessyca Couto Otoni
E-mail Autor Responsável Trabalho: jessyca_otoni@ 
hotmail.com
Introdução e objetivos: Sabendo dos inúmeros benefícios 
que programas de relatórios estruturados impactam à rotina 
de um serviço radiológico, propomos exibir um modelo de 
relatório padronizado para carcinoma de cavidade oral, oro-
faringe, laringe e nasofaringe, por sua prevalência e impor-
tância nos tumores de cabeça e Pescoço (CP).
Métodos: Realizada revisão baseada em casos dos critérios 
mais atuais de estadiamento desses tumores, através de exa-
mes de imagem realizados em centro de referência oncológi-
co, que ilustrem os achados radiológicos fundamentais.
Discussão: Carcinomas espinocelulares (CEC) são os tumo-
res mais frequentes em CP. O relatório radiológico precisa 
fornecer informações específicas para seu adequado estadia-
mento, decisão terapêutica, planejamento cirúrgico e/ou palia-
tivo, destacando-se adequada caracterização da localização, 
tamanho, comprometimento de estruturas adjacentes, como 
espaço parafaríngeo, órbita, base do crânio, invasão vascular, 
de estruturas ósseas e cartilaginosas, disseminação perineural, 
extensão intracraniana e acometimento linfonodal.
Conclusões: Diante da nova realidade, em que métodos de 
imagem se consolidam como fundamentais na rotina onco-
lógica, e das diversas demonstrações do impacto positivo 
destas propostas de sistematização, que são necessárias para 
responder às questões levantadas pelo médico assistente, a 
proposta de apresentação de um sistema de laudo estruturado 
é pertinente, e incentivador para sua consolidação nos diver-
sos serviços radiológicos.

PA.03.008
MALFORMAÇÕES VASCULO-LINFÁTICAS, LI-
NAFANGIOMAS, HEMANGIOMAS E AFINS:  
ENSAIO PICTÓRICO
Autores:  BINDA, A.B.; MELO, R.A.B; AMOEDO, M.K.; 
PORTO, G.C.L.
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Instituição: AC CAMARGO CANCER CENTER
Autor Responsável Trabalho: Dra. Rayssa Araruna Bezerra 
de Melo
E-mail Autor Responsável Trabalho: rayssa_araruna@hot-
mail.com
Introdução e objetivos: O sistema de classificação das ano-
malias vasculares é baseado na fisiopatologia e na perspectiva 
embriológica predominante dessas lesões, sendo dividida em 
duas categorias: tumores vasculares (incluindo hemangio-
mas, angioma tufado, hemangioendotelioma Kaposiforme, 
angiosarcoma e outros) e malformações vasculares. Objeti-
vou-se auxiliar o diagnóstico preciso e tratamento adequado 
das anomalias vasculares.
Métodos: Foram selecionados casos de malformações vas-
culolinfáticas num centro de referencia oncológico baseado 
nos diagnósticos diferenciais radiológicos de tais anomalias 
vasculares, seguindo os critérios de classificação atual. Res-
saltaram-se as modalidades de imagens e suas utilidades na 
avaliação de tais entidades: Ultrassonografia, Tomografia 
computadorizada, Ressonância Magnética e Angio TC e RM. 
Correlacionando com as estratégias de tratamento disponíveis.
Discussão: Além da ampla variedade de diagnósticos dife-
renciais de malformações vasculolinfáticas, tais entidades 
podem mimetizar outras condições de partes moles tanto ma-
lignas quanto benignas. À imagem, manifestam-se como le-
são de partes moles com realce variável ao meio de contraste.
Conclusões: Foram exibidos casos ilustrativos de malfor-
mações vasculolinfáticas aos diferentes métodos de ima-
gem, enfatizando os seus diagnósticos diferenciais e e op-
ções terapêuticas,

INTERVENÇÃO

PA.07.010
MARCAÇÃO PERCUTÂNEA GUIADA POR TOMO-
GRAFIA COMPUTADORIZADA DE LINFONODOS 
PÉLVICOS PSMA POSITIVOS COM CARVÃO CO-
LOIDAL PARA IDENTIFICAÇÃO EM RESSECÇÃO 
CIRÚRGICA.
Autores: AZEVEDO A.P.A.; VALLE L.G.M.; MARTINS 
D.L.N.; CAVALCANTE JR. F.A.; SOCOLOWSKI L.S.; 
RAHAL JR. A., GARCIA R.G.
Instituição: Hospital Israelita Albert Einetein
Autor Responsável Trabalho: Biom. Diego Nava
E-mail Autor Responsável Trabalho: diegolnmartins@
gmail.com
Introdução e objetivos: Marcação percutânea guiada por 
tomografia computadorizada de linfonodos pélvicos PSMA 
positivos com carvão coloidal para identificação em ressec-
ção cirúrgica.
Métodos: Neste ensaio pictórico serão apresentados quatro 
casos de injeção percutânea de carvão coloidal guiada por TC 
em linfonodos pélvicos positivos ao PET-TC com 68 GA-PS-
MA, mostrando aspectos técnicos, anatômicos e de seguran-
ça, além de achados cirúrgicos pós procedimento.
Discussão: O carvão coloidal tem sido utilizado há mais de 
15 anos para a marcação de câncer de mama mas o seu uso 
no diagnóstico de recidiva linfonodal de lesões prostáticas 
é ainda incipiente. Em todos os casos descritos neste ensaio 
pictórico a injeção do carvão coloidal foi bem tolerada, sendo 
encontrada no intraoperatório dentro ou ao redor dos gânglios 
linfáticos PSMA positivos que foram removidos com sucesso.
Conclusões: A injeção percutânea guiada por TC de car-
vão coloidal em linfonodos pélvicos PSMA positivos é 

segura e eficaz, auxiliando a identificação em ressecção 
cirúrgica subsequente.

PA.07.016
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO SEGUIMENTO 
PÓS-TRATAMENTO DE TUMORES HEPÁTICOS IR-
RESSECÁVEIS COM MICROESFERAS DE RESINA 
CONTENDO ÍTRIO-90
Autores: CAVALCANTE JR, F.A; CAVALCANTE R.N; 
MOTTA LEAL FILHO, J.M; AFFONSO B.B; NASSER F; 
GALASTRI F.L; GARCIA R;G
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor Responsável Trabalho: Dr. Francisco Junior
E-mail Autor Responsável Trabalho: facj2014@gmail.com
Introdução e objetivos: Selective internal radiotherapy 
(RIS) with Yttrium-90 carried by resin microspheres (radio-
embolization) is a relatively new technique in interventional 
radiology. Radioembolization is a therapy based on the tran-
sarterial injection of microparticles loaded with Yttrium-90 
in the treatment of patients with hepatic lesions unresectable 
and not responsive to other therapies.
Métodos: Esse método é realizado mundialmente há mais de 
uma década e no Brasil foi recentemente aprovado no pela AN-
VISA. Sendo ainda restrita a pouquíssimos centros no Brasil.
Discussão: A terapia com Ítrio90 entregue localmente ao 
fígado através da circulação arterial produz imagens com 
características peculiares, não observadas em outras terapias 
sistêmicas ou locorregionais. Sendo fundamental, por parte 
do radiologista, o reconhecimento do aspecto evolutivo pós-
-tratamento dessas lesões, evitando assim erros diagnósticos.
Conclusões: Foram avaliadas, retrospectivamente, a ressonân-
cia magnética de 10 pacientes com diferentes tumores hepáti-
cos, primários ou metastáticos, tratados em hospital quaternário.

PA.07.017
DESAFIOS E BENEFÍCIOS DA ABLAÇÃO NO TRA-
TAMENTO DO CARCINOMA DE LOBO CAUDADO
Autores: PEIXOTO, LRM; DANTAS, GC; SACRAMEN-
TO, VR; CAVALCANTI JR, FA; RAHAL JR, A; QUEIROZ, 
MR; GOBBO, R.
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, 
São Paulo
Autor Responsável Trabalho: Dr. Luiz Ricardo Marques 
Peixoto
E-mail Autor Responsável Trabalho: luizricardoradiolo-
gista@gmail.com
Introdução e objetivos: Tumores primários e metástases 
localizadas no lobo caudado não são afecções infrequentes. 
A ressecção cirúrgica do caudado é um dos métodos mais 
efetivos no tratamento destes tumores. Entretanto, devido à 
anatomia única, à sua posição profunda e à proximidade com 
estruturas complexas, a lobectomia do caudado é desafiadora.
Métodos: Revisão da literatura publicada por grandes cen-
tros, além de relato da experiência do nosso serviço, com 
imagens ilustrativas da ablação de tumores no caudado.
Discussão: Ablação percutânea de tumores do lobo cauda-
do pode ser realizada por tomografia computadorizada (TC), 
ressonância magnética (RM) ou ultrassonografia (USG), 
além de fusão de imagens de USG com um dos outros dois 
métodos. Contraste de microbolhas pode ser usado para au-
mentar a acurácia da USG. As complicações mais frequen-
tes são pneumotórax, hemotórax, hemoperitênio, perfuração 
intestinal, lesão da vesícula e trato biliar, e infarto hepático. 
Após tratamento, RM com contraste, tomografia por emissão 
de pósteros (PET-CT) e PET-RM são os melhores métodos 
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para avaliar a área coagulada e a margem de segurança em 
torno do tumor.
Conclusões: Ablação pode ser usada com segurança no tra-
tamento de tumores do lobo caudado. Escolha apropriada do 
trajeto e atenção meticulosa às margens de segurança são es-
senciais para evitar complicações e recorrência local.

PA.07.018
CATETER DE DRENAGEM PERITONEAL TUNE-
LIZADOS PARA ASCITE REFRATÁRIA BENIGNA: 
ALÉM DA TÉCNICA (ENSAIO PICTÓRICO)
Autores: ZANGIACOMO, R.N.; SETUGUTI, D.T.; 
URAKAWA, F.S.; VIANA, P.C.C.; MENEZES, M.R.
Instituição: INRAD; ICESP
Autor Responsável Trabalho: Biom. Renato Zangiacomo
E-mail Autor Responsável Trabalho: renatonz@ 
yahoo.com.br
Introdução e objetivos: Cateteres de paracentese de longa 
permanência (PleurX®) tem sido cada vez mais utilizados 
para trazer maior conforto e qualidade de vida a pacientes 
com ascites refratárias, principalmente de origem oncológica, 
mas também secundárias a hepatopatias. Embora seu ganho 
seja inquestionável, o seguimento dos pacientes submetidos 
a esse procedimento exige grande cuidado, haja vista as inú-
meras potenciais complicações.
Métodos: Foram levantados a história clínica do paciente, 
perfil bioquímico, dados técnicos do procedimento e acompa-
nhamento clínico e radiológico até a morte dos casos de um 
arquivo digital de um hospital de grande porte sobre o uso dos 
cateteres de longa permanência em pacientes hepatopatas.
Discussão: O cateter PleurX® é um tratamento paliativo das 
ascites refratárias, com intuito de retirar pequenas alíquotas 
de líquido visando o conforto e a qualidade de vida. Embora a 
literatura destacar o sucesso técnico e a factibilidade do pro-
cedimento, pouca atenção é dada nas possíveis complicações 
relacionadas ao procedimento e de seus achados de imagem. 
Neste estudo exemplificamos as complicações presentes.
Conclusões: Dessa forma, apesar do cateter PleurX® ser uma 
opção segura no tratamento das ascites refratárias benignas e 
com importante impacto na qualidade de vida, é fundamen-
tal ter conhecimento radiológico das possíveis complicações 
para obter o diagnóstico precoce.

MAMA

PA.08.004
NECROSE GORDUROSA DA MAMA: O QUE O RA-
DIOLOGISTA PRECISA SABER.
Autores: SÁ, F.F.; BITENCOURT, A.G.V.; SOUZA, J.A.; 
GRAZIANO, L.; GUATELLI, C.; POLI, M.R.B.; MAR-
QUES, E.F.
Instituição: A.C.CAMARGO CANCER CENTER
Autor Responsável Trabalho: Dr. Felipe Falcão
E-mail Autor Responsável Trabalho: felipefalcaodesa@
gmail.com
Introdução e objetivos: A necrose gordurosa é um processo 
inflamatório benigno não-supurativo do tecido adiposo que 
frequentemente simula malignidade. O objetivo deste traba-
lho é revisar os principais achados radiológicos da necrose 
gordurosa da mama e destacar a importância do radiologista 
no diagnóstico, evitando biópsias desnecessárias.
Métodos: Revisar os principais achados radiológicos da ne-
crose gordurosa mamária através de uma revisão de casos 
num centro oncológico.

Discussão: A necrose gordurosa é uma entidade comum 
que pode representar um desafio para o radiologista. Pode 
resultar de um trauma acidental, procedimentos cirúrgicos 
ou radioterapia. Sua apresentação aos métodos de imagem 
depende do seu estágio de evolução e da extensão da reação 
fibrótica associada. Inicialmente apresenta-se como uma área 
de distorção arquitetural, com ecogenicidade variável à ul-
trassonografia, podendo simular malignidade aos métodos de 
imagem. Após semanas a meses, progride para degeneração 
cística, apresentando-se como cistos oleosos à mamografia, 
com áreas anecóicas à ultrassonografia. Calcificações distró-
ficas e reação fibrótica ocorrem após meses a anos.
Conclusões: A necrose gordurosa possui um largo espectro 
de apresentação aos métodos de imagem. A mamografia é o 
método diagnóstico preferível e a interpretação ultrassono-
gráfica deve ser sempre feita em conjunto com os achados 
mamográficos. A RM pode ser útil para confirmar o diagnós-
tico nos casos indeterminados.

PA.08.011
ARMADILHAS DO FALSO BIRADS 3: TREINAN-
DO PARA AUMENTAR A ACURÁCIA. ENSAIO  
PICTÓRICO.
Autores: NEGRÃO, E. M. S.; CAMARGO JÚNIOR, 
H.S.A.; CAMARGO, M. M. A.; TEIXEIRA; S. R. C; AZE-
VEDO, J.; ARRUDA, M. S.; 
Instituição: CDE Diagnóstico por Imagem, Campinas,  
SP, Brasil.
Autor Responsável Trabalho: Dra. Erika Marina Solla Negrao
E-mail Autor Responsável Trabalho: brenda_kika@ 
yahoo.com.br
Introdução e objetivos: A classificação BIRADS 3 corres-
ponde a um achado imaginológico que tem risco de maligni-
dade de até 2%, prescindindo da biópsia imediata e compor-
tando uma abordagem com acompanhamento em curto prazo. 
No entanto, sua atribuição requer rigor técnico.
Métodos: Apresentamos 8 casos classificados erradamente 
como BIRADS 3.
Discussão: Dois casos eram de mamografia e oito casos eram 
de ultrassonografia. São descritas as nuances de análise que 
deveriam ter sido observadas e colocariam esses casos na ca-
tegoria BIRADS 4.
Conclusões: Nos casos apresentados, a não observância dos 
critérios técnicos levou à atribuição de categoria BIRADS 3 
a lesões nas quais a literatura favorece a relação de biópsia 
imediata. O estudo cuidadoso desses casos pode ajudar a di-
minuir esses erros.

PA.08.016
LESÕES CUTÂNEAS NA MAMA: PAPEL DOS MÉTO-
DOS DE IMAGEM.
Autores: BITENCOURT, A.G.V; ALBUQUERQUE, M.L.; 
GRAZIANO, L.; GUATELLI, C.; SOUZA, J.A.; POLI, 
M.R.B.; MARQUES, E.F.
Instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dr. Almir Bitencourt
E-mail Autor Responsável Trabalho: almirgvb@ 
yahoo.com.br
Introdução e objetivos: Na maioria dos casos, as lesões 
cutâneas na mama estão associadas a patologias benignas. No 
entanto, estas lesões podem simular malignidade na mamo-
grafia. Além disso, algumas alterações cutâneas podem ser o 
primeiro sinal do câncer de mama localmente avançado.
Métodos: Discussão do papel dos métodos de imagem na 
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avaliação de pacientes como lesões cutâneas nas mamas, 
através da revisão de casos.
Discussão: As alterações cutâneas na mama podem estar 
relacionadas a lesões próprias da pele ou a lesões do pa-
rênquima mamário com comprometimento cutâneo. As 
lesões de pele mais comuns são benignas e incluem calci-
ficações, cistos, lesões vasculares e inflamatórias. Tumores 
malignos, como carcinomas e sarcomas, também podem se 
manifestar como lesões cutâneas. As lesões mamárias com 
comprometimento cutâneo são geralmente malignas e se ma-
nifestam por edema, espessamento, retração, inflamação e 
ulceração da pele. O carcinoma inflamatório e a doença de 
Paget são exemplos de apresentações cutâneas de tumores  
mamários malignos.
Conclusões: Os radiologistas que trabalham com imagino-
logia mamária devem conhecer os achados de imagem mais 
comuns das lesões cutâneas bem como as manifestações 
cutâneas mais comuns das lesões mamárias, a fim de avaliar 
adequadamente pacientes com alterações cutâneas na mama.

PA.08.024
ASPECTOS DE IMAGEM DA MASTOPATIA DIABÉ-
TICA: ENSAIO PICTÓRICO
Autores: GUATELLI, C.; BITENCOURT, A.G.V.; GRA-
ZIANO, L.; ALBUQUERQUE, M.L; SOUZA, J.A.; POLI, 
M.R.B.; MARQUES, E.F.
Instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, BrasilAdvanced Imaging Associates, Fremont, Cali-
fornia, USAAngio Vascular Medicine Consulting Rooms, 
Belgrade, SerbiaANGIORAD, Recife, Pernambuco, Bra-
silAPROFE, Ambato, Tungurahua, EcuadorAPROFE, Ba-
bahoyo, Los Ríos, EcuadorAPROFE, Guayaquil, Guayas, 
EcuadorAsian Medical Center, Seoul, Republic of KoreaAs-
sociação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo, Passo 
Fundo, Rio Grande do Sul, BrasilAxial Centro de Imagem 
Diagnóstico SC Ltda., Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil-
Bayero University, Kano, NigeriaBeneficiência Portuguesa 
de São Paulo, São Paulo, São Paulo, BrasilBeytepe Military 
Hospital, Ankara, TurkeyBio Master Medicina Diagnóstica, 
São Paulo, São Paulo, BrasilBoston University School of 
Medicine, Boston, Massachusetts, EUABreast Center, Na-
tional Taiwan University Hospital, Taipei, TaiwanBuddhist 
Tzu Chi General Hospital, Taipei Branch, TaiwanBusan Paik 
Hospital Inje University, Busan, South KoreaCardiology 
Research Complex, Moscow, RussiaCasa de Saúde Santa 
Marcelina, São Paulo, São Paulo, BrasilCasa de Saúde São 
José, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BrasilCDB - Centro 
de Diagnósticos Brasil, São Paulo, São Paulo, BrasilCDE 
Diagnóstico por Imagem, Campinas, São Paulo, BrasilCDI 
- Centro de Diagnóstico por Imagem, Vitória, Espírito San-
to, BrasilCDPI - Clínica de Diagnóstico por Imagem, Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, BrasilCEBRAMEN - Centro Bra-
sileiro de Medicina Nuclear e Imagem Molecular, Goiânia, 
Goiás, BrasilCEDIMA - Centro de Estudos de Diagnóstico 
por Imagem Professor Waldir Maymone, Presidente Pru-
dente, São Paulo, BrasilCEDIMAGEM, Juiz de Fora, Minas 
Gerais, BrasilCEDIMEN - Centro de Diagnóstico em Medi-
cina Nuclear, São Paulo, São Paulo, BrasilCEDIRP - Central 
de Diagnóstico Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, 
BrasilCEGYR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argen-
tinaCentro de Atenção Integral à Saúde da Mulher-CAISM, 
Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP, Campinas, 
São Paulo, BrasilCentro de Ciências das Imagens e Física 
Médica, Seção de Medicina Nuclear - Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto - USP, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil 
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo 

Horizonte, Minas Gerais, BrasilCentro de Diagnóstico Dr. 
Enrique Rossi, Buenos Aires, ArgentinaCentro de Diagnós-
tico Schmillevitch, São Paulo, São Paulo, BrasilCentro de 
Ensino e Pesquisa do Hospital Pro Cardiaco/Procep, Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, BrasilCentro de Estudos Medima-
gem Feira de Santana, Feira de Santana, Bahia, BrasilCen-
tro de Medicina Intervencionista, Hospital Israelita Albert 
Einstein, São Paulo, São Paulo, BrasilCentro de Medicina 
Nuclear da Guanabara, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Bra-
silCentro de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, São Paulo, BrasilCentro de Medicina Nuclear do Ins-
tituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, São 
Paulo, BrasilCentro de Radioterapia Rio de Janeiro, Duque 
de Caxias, Rio de Janeiro, BrasilCentro de Reabilitação e 
Readaptação Dr. Henrique Santillo, Goiânia, Goiás, Brasil-
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, Cam-
pinas, São Paulo, BrasilCentro Diagmed de Radioterapia, 
Campinas, São Paulo, BrasilCentro Diagnóstico Lucilo Ávi-
la Jr, Recife, Pernambuco, BrasilCentro Educacional ETIP, 
São Paulo, São Paulo, BrasilCentro Estadual de Diagnósti-
co por Imagem (CEDI/SES-RJ), Rio de Janeiro, Rio de Ja-
neiro, BrasilCentro Infantil Boldrini, Campinas, São Paulo, 
BrasilCentro Médico Diagnósticos, Sorocaba, São Paulo, 
BrasilCentro Radiológico Campinas - Hospital Vera Cruz, 
Campinas, São Paulo, BrasilCentro Radiológico Campinas 
- Unifesp, Campinas, São Paulo, BrasilCentro Universitário 
Estácio-FIB, Salvador, Bahia, BrasilCentro Universitário 
Sant'Anna, São Paulo, São Paulo, BrasilCentro Universitário 
São Camilo, São Paulo, São Paulo, BrasilCentrus Diagnósti-
cos por Imagem, Campinas, São Paulo, BrasilCEPEM - Cen-
tro de Estudos e Pesquisas da Mulher, Rio de janeiro, Rio de 
Janeiro, BrasilCETAC - Diagnóstico por Imagem, Curitiba, 
Paraná, BrasilCETRUS, São Paulo, São Paulo, BrasilCEU 
Diagnósticos, Belo Horizonte, Minas Gerais, BrasilCEUSPE 
- Centro Especializado em Ultrassonografia, São Luís, Ma-
ranhão, BrasilCHA GUMI Medical Center, CHA University, 
Gumi, Republic of KoreaChang Gung University College of 
Medicine, Kaohsiung, TaiwanCharité - Universitätsmedizin 
Berlin, Berlin, GermanyCheng Hsin General Hospital, Tai-
pei City, TaiwanChildren’s Hospital of Chongqing Medical 
University, Chongqing, ChinaChildren's Memorial Health 
Institute, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland-
Chinese Pla General Hospital, Beijing, Neijing, ChinaCHS, 
Sorocaba, São Paulo, BrasilChungnam National University 
Hospital, Daejeon, Republic of KoreaCirurgia Vascular Hos-
pital Universitário Clementino Fraga Filho - UFRJ, Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, BrasilCLIMAG, Timóteo, Minas 
Gerais, BrasilCLIM
Autor Responsável Trabalho: Dra. Camila Souza Guatelli
E-mail Autor Responsável Trabalho: csguatelli@
yahoo.com
Introdução e objetivos: A Mastopatia Diabética também 
conhecida como mastopatia linfocítica ou lobulite linfocí-
tica esclerosante é uma patologia benigna pouco frequente 
que se manifesta clinicamente como massa firme palpável e 
com alterações inespecíficas na ultrassonografia simulando 
lesão maligna.
Métodos: Revisar os principais achados radiológicos, clí-
nicos e histológicos de pacientes com mastopatia diabética 
confirmada em um centro de referência oncológico.
Discussão: Apesar dos achados de imagem da Mastopa-
tia diabética serem inespecíficos podemos destacar aspec-
tos semelhantes nos achados do ultrassom e da ressonância 
magnética em nossa casuística. Na ultrassonografia as lesões 
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apresenta-se como áreas acentuadamente hipoecogênicas de 
limites indistintos e com graus variados de atenuação do fei-
xe acústico posterior. Na ressonância magnética apresenta-se 
como realce não nodular com distribuição focal ou regional 
de leve intensidade reduzindo a suspeição dos aspectos de 
imagem à ultrassonografia.
Conclusões: Conhecer os achados de imagem, clínicos e his-
tológicos da Mastopatia diabética permite o adequado mane-
jo das pacientes reduzindo a ansiedade das mesmas.

PA.08.027
RADIOTERAPIA INTRAOPERATÓRIA MAMÁRIA – 
O QUE O RADIOLOGISTA DEVE SABER: ENSAIO 
PICTÓRICO
Autores: GUATELLI, C.; BITENCOURT, A.G.V.; GRA-
ZIANO, L.; ALBUQUERQUE, M.L; SOUZA, J.A.; POLI, 
M.R.B.; MARQUES, E.F.
Instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, BrasilAdvanced Imaging Associates, Fremont, Cali-
fornia, USAAngio Vascular Medicine Consulting Rooms, 
Belgrade, SerbiaANGIORAD, Recife, Pernambuco, Bra-
silAPROFE, Ambato, Tungurahua, EcuadorAPROFE, Ba-
bahoyo, Los Ríos, EcuadorAPROFE, Guayaquil, Guayas, 
EcuadorAsian Medical Center, Seoul, Republic of KoreaAs-
sociação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo, Passo 
Fundo, Rio Grande do Sul, BrasilAxial Centro de Imagem 
Diagnóstico SC Ltda., Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil-
Bayero University, Kano, NigeriaBeneficiência Portuguesa 
de São Paulo, São Paulo, São Paulo, BrasilBeytepe Military 
Hospital, Ankara, TurkeyBio Master Medicina Diagnóstica, 
São Paulo, São Paulo, BrasilBoston University School of 
Medicine, Boston, Massachusetts, EUABreast Center, Na-
tional Taiwan University Hospital, Taipei, TaiwanBuddhist 
Tzu Chi General Hospital, Taipei Branch, TaiwanBusan Paik 
Hospital Inje University, Busan, South KoreaCardiology Re-
search Complex, Moscow, RussiaCasa de Saúde Santa Mar-
celina, São Paulo, São Paulo, BrasilCasa de Saúde São José, 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BrasilCDB - Centro de Diag-
nósticos Brasil, São Paulo, São Paulo, BrasilCDE Diagnós-
tico por Imagem, Campinas, São Paulo, BrasilCDI - Centro 
de Diagnóstico por Imagem, Vitória, Espírito Santo, Brasil-
CDPI - Clínica de Diagnóstico por Imagem, Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, BrasilCEBRAMEN - Centro Brasileiro de 
Medicina Nuclear e Imagem Molecular, Goiânia, Goiás, Bra-
silCEDIMA - Centro de Estudos de Diagnóstico por Imagem 
Professor Waldir Maymone, Presidente Prudente, São Paulo, 
BrasilCEDIMAGEM, Juiz de Fora, Minas Gerais, BrasilCE-
DIMEN - Centro de Diagnóstico em Medicina Nuclear, São 
Paulo, São Paulo, BrasilCEDIRP - Central de Diagnóstico Ri-
beirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, BrasilCEGYR, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, ArgentinaCentro de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher-CAISM, Universidade Estadual 
de Campinas-UNICAMP, Campinas, São Paulo, BrasilCen-
tro de Ciências das Imagens e Física Médica, Seção de Medi-
cina Nuclear - Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - USP, 
Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil Centro de Desenvolvimento 
da Tecnologia Nuclear, Belo Horizonte, Minas Gerais, Bra-
silCentro de Diagnóstico Dr. Enrique Rossi, Buenos Aires, 
ArgentinaCentro de Diagnóstico Schmillevitch, São Paulo, 
São Paulo, BrasilCentro de Ensino e Pesquisa do Hospital 
Pro Cardiaco/Procep, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil-
Centro de Estudos Medimagem Feira de Santana, Feira de 
Santana, Bahia, BrasilCentro de Medicina Intervencionista, 
Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, Bra-
silCentro de Medicina Nuclear da Guanabara, Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, BrasilCentro de Medicina Nuclear do Hospi-

tal das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, São Paulo, São Paulo, BrasilCentro de Medici-
na Nuclear do Instituto de Radiologia do Hospital das Clíni-
cas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, São Paulo, BrasilCentro de Radioterapia Rio de 
Janeiro, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, BrasilCentro de 
Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo, Goiânia, 
Goiás, BrasilCentro de Tecnologia da Informação Renato Ar-
cher, Campinas, São Paulo, BrasilCentro Diagmed de Radio-
terapia, Campinas, São Paulo, BrasilCentro Diagnóstico Lu-
cilo Ávila Jr, Recife, Pernambuco, BrasilCentro Educacional 
ETIP, São Paulo, São Paulo, BrasilCentro Estadual de Diag-
nóstico por Imagem (CEDI/SES-RJ), Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, BrasilCentro Infantil Boldrini, Campinas, São Pau-
lo, BrasilCentro Médico Diagnósticos, Sorocaba, São Paulo, 
BrasilCentro Radiológico Campinas - Hospital Vera Cruz, 
Campinas, São Paulo, BrasilCentro Radiológico Campinas 
- Unifesp, Campinas, São Paulo, BrasilCentro Universitário 
Estácio-FIB, Salvador, Bahia, BrasilCentro Universitário 
Sant'Anna, São Paulo, São Paulo, BrasilCentro Universitário 
São Camilo, São Paulo, São Paulo, BrasilCentrus Diagnósti-
cos por Imagem, Campinas, São Paulo, BrasilCEPEM - Cen-
tro de Estudos e Pesquisas da Mulher, Rio de janeiro, Rio de 
Janeiro, BrasilCETAC - Diagnóstico por Imagem, Curitiba, 
Paraná, BrasilCETRUS, São Paulo, São Paulo, BrasilCEU 
Diagnósticos, Belo Horizonte, Minas Gerais, BrasilCEUSPE 
- Centro Especializado em Ultrassonografia, São Luís, Ma-
ranhão, BrasilCHA GUMI Medical Center, CHA University, 
Gumi, Republic of KoreaChang Gung University College of 
Medicine, Kaohsiung, TaiwanCharité - Universitätsmedizin 
Berlin, Berlin, GermanyCheng Hsin General Hospital, Taipei 
City, TaiwanChildren’s Hospital of Chongqing Medical Uni-
versity, Chongqing, ChinaChildren's Memorial Health Insti-
tute, Institute of Mother and Child, Warsaw, PolandChinese 
Pla General Hospital, Beijing, Neijing, ChinaCHS, Sorocaba, 
São Paulo, BrasilChungnam National University Hospital, 
Daejeon, Republic of KoreaCirurgia Vascular Hospital Uni-
versitário Clementino Fraga Filho - UFRJ, Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, BrasilCLIMAG, Timóteo, Minas Gerais, Bra-
silCLIM
Autor Responsável Trabalho: Dra. Camila Souza Guatelli
E-mail Autor Responsável Trabalho: csguatelli@yahoo.com
Introdução e objetivos: A Radioterapia intra-Operatória da 
mama oferece a possibilidade de tratamento adjuvante rápido 
e conveniente para pacientes selecionadas portadoras de cân-
cer de mama inicial. Rápidos avanços tem surgido no campo 
da radiologia intra-operatória possibilitando seu uso na práti-
ca clínica com elevado grau de evidência.
Métodos: Avaliar as indicações e contra-indicações da 
radioterapia intra-operatória e como o radiologista pode 
auxiliar no planejamento terapêutico em pacientes sub-
metidos a radiologia intra-operatória em um centro de  
referência oncológico.
Discussão: A ressonância magnética é o método de imagem 
de escolha para avaliar a indicação e auxiliar no planeja-
mento da radiologia intra-operatória pela melhor precisão 
da medida tumoral e melhor acurácia na detecção de mul-
tifocalidade e multicentricidade. A tomografia de tórax é o 
método utilizado pelo radioterapêuta para o planejamento da 
distribuição da dose.
Conclusões: Conhecer as indicações/contra-indicações da 
radioterapia intra-operatória assim como seu planejamento 
permite ao radiologista melhor auxiliar o clínico com infor-
mações relevantes para o melhor manejo das pacientes.
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NEURORRADIOLOGIA

PA.11.003
DISSECÇÕES ARTERIAIS INTRACRANIANAS E O 
PAPEL DO ESTUDO DE PAREDE DE VASO EM ALTO 
CAMPO MAGNÉTICO: ENSAIO PICTÓRICO E RE-
VISÃO DA LITERATURA
Autores: DAL-BÓ, M.B; RODRIGUES, M.A; BARBOSA 
JR, A.; DALAQUA, M; GRINBERG-DIAS, G.; IQUIZLI, 
R; FUNARI, M.B.G.
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: Dra. Marielli Benedet Dal Bó
E-mail Autor Responsável Trabalho: mariellidalbo@ 
hotmail.com
Introdução e objetivos: A dissecção das artérias intracrania-
nas é uma causa rara, e provavelmente subdiagnosticada, de 
acidente vascular cerebral isquêmico (AVCi), especialmente 
em adultos jovens. Exames de imagem são fundamentais, 
dentre eles a ressonância magnética (RM), em particular uma 
técnica emergente que compreende imagens de alta resolução 
para a avaliação das paredes vasculares.
Métodos: Selecionados casos de dissecções em diferentes 
artérias intracranianas, diagnosticadas através de exames de 
RM com estudo de parede de vaso realizados em equipamen-
to de 3T de um hospital particular de São Paulo.
Discussão: A RM de parede vascular intracraniana é uma 
nova abordagem diagnóstica eficaz para avaliar diretamente 
as paredes arteriais. A análise das características das altera-
ções encontradas possibilita enquadrá-las dentro dos espec-
tros já conhecidos das doenças vasculares: inflamatórias, 
degenerativas (aterosclerose), dissecções e alterações vaso-
motoras. A técnica consiste na aquisição de imagens volumé-
tricas e bidimensionais de alta resolução em equipamento de 
alto campo magnético (3 Tesla) com supressão do sinal do 
sangue intravascular (técnica black blood).
Conclusões: A definição da etiologia do AVCi é essencial na 
escolha do tratamento e instituição de medidas de prevenção 
secundária. A RM de parede vascular emerge como método 
propedêutico complementar não invasivo e por vezes alterna-
tivo adicional à angiografia com subtração digital tradicional 
para o diagnóstico

PA.11.010
O ESPECTRO DAS TUBULINOPATIAS E SEUS PRIN-
CIPAIS ACHADOS DE IMAGEM.
Autores:  BASTOS, B.B.; DALAQUA, M.; SILVA, F.A.B.; 
BARBOSA JR, A.A.; IQUIZLI, R.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor Responsável Trabalho: Dra. Bruna Bringel Bastos
E-mail Autor Responsável Trabalho: brunabb89@hot-
mail.com
Introdução e objetivos: O desenvolvimento do sistema ner-
voso central é altamente dependente do citoesqueleto dos 
microtúbulos (polímeros de heterodímeros de tubulina), que 
são organizados a partir de vários isotipos de tubulina α e 
β codificados por genes separados. Um grupo heterogêneo 
de distúrbios associados a mutações nos genes da tubulina 
(TUBA1A, TUBA8, TUBB2B, TUBB3, TUBB5 e TUBG1) 
e nas proteínas formadoras de componentes dos microtúbulos 
são conhecidos como tubulinopatias e apresentam um am-
plo espectro de apresentação clínica, sobretudo envolvendo 
malformações do desenvolvimento cortical. Este ensaio visa 
revisar as tubulinopatias através dos seus principais achados 
de imagem.

Métodos: Utilizaremos casos de tubulinopatias encontra-
dos em um hospital privado de São Paulo a fim de ilustrar 
as principais características clinicoradiológicas deste grupo 
de patologias.
Discussão: Distúrbios dos microtúbulos afetam múltiplos 
aspectos do desenvolvimento cerebral, resultando malfor-
mações que incluem microcefalia, lisencefalia, heterotopia 
em banda e outros tipos de disgenesia cortical, distúrbios de 
migração neuronal, anomalias dos nervos cranianos, aspecto 
displásico dos núcleos da base e malformações do mesencé-
falo e da fossa posterior.
Conclusões: Este ensaio revisa as principais característi-
cas clinicoradiológicas das tubulinopatias, um grupo que 
inclui formas heterogêneas de acometimento do sistema 
nervoso central e uma variedade de achados de imagens, 
por vezes superponíveis.

PEDIATRIA

PA.12.001
CAKUT - AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DOS 
RINS À URETRA
Autores: FONSECA, E.K.U.N.; SAMESHIMA, Y.T.; RI-
BEIRO, S.P.P.; TAKAHASHI, M.S.; YAMANARI, M.G.I.; 
FRANCISCO NETO, M.J.; FUNARI, M.B.G.
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: Dr. Eduardo Kaiser Ururahy 
Nunes Fonseca
E-mail Autor Responsável Trabalho: edukaiser_unf@ 
hotmail.com
Introdução e objetivos: As alterações congênitas dos rins 
e das vias urinárias vêm sendo agrupadas sob o acrônimo 
CAKUT. A avaliação por imagem certamente tem papel cen-
tral na correta identificação e planejamento dos casos que ne-
cessitarão de intervenção cirúrgica, bem como no prognósti-
co desses pacientes, principalmente no que se refere a função 
renal. A ultrassonografia consegue caracterizar de forma pre-
cisa várias dessas condições sem utilizar radiação ionizante 
e meios de contraste que podem ser particularmente danosos 
em uma população com função renal prejudicada. O presente 
estudo reúne diversos casos de doenças congênitas do trato 
urinário em pediatria.
Métodos: Foi feita extensa revisão da literatura e foram sele-
cionados diversos casos ilustrativos do nosso serviço referen-
tes às alterações congênitas do trato urinário.
Discussão: Revisamos as diversas doenças congênitas do 
trato urinário seguindo um trajeto desde a uretra até o rim. 
Incluimos uma revisão sobre o quadro clínico e fisiopatológi-
co detalhando os achados ultrassonográficos dessas diversas 
anomalias na população pediátrica.
Conclusões: As diversas doenças congênitas do trato uri-
nário reunidas sob o acrônimo CAKUT são prevalentes e 
podem ser identificadas de forma assertiva pela ultrassono-
grafia. Portanto, é extremamente valioso que o radiologista 
que lida com a população pediátrica conheça os principais 
diferenciais das alterações congênitas do trato urinário.

PA.12.002
A ULTRASSONOGRAFIA E AS HEMORRAGIAS 
CRÂNIOENCEFÁLICAS NEONATAIS: DA PELE AO 
PARÊNQUIMA CEREBRAL
Autores: FONSECA, E.K.U.N.; SAMESHIMA, Y.T.; DEL 
GUERRA, G.C., TAKAHASHI, M.S.; YAMANARI, M.G.I.; 
FRANCISCO NETO, M.J.; FUNARI, M.B.G.
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Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: Dr. Eduardo Kaiser Ururahy 
Nunes Fonseca
E-mail Autor Responsável Trabalho: edukaiser_unf@ 
hotmail.com
Introdução e objetivos: O uso da ultrassonografia na avalia-
ção da hemorragia de matriz germinativa é bem estabelecido 
e feito de forma rotineira em recém-nascidos prematuros. Seu 
papel, entretanto, não se limita apenas à identificação desse 
tipo de sangramento neonatal, podendo ser método valioso 
na identificação de outras formas de sangramento, desde co-
leções de partes moles do couro cabeludo até as hemorragias 
intraparenquimatosas. O presente estudo traz uma coletânea 
de casos nos quais a ultrassonografia evidenciou diversos ti-
pos de sangramentos crânioencefálicos neonatais.
Métodos: Foi feita extensa revisão da literatura e foram sele-
cionados diversos casos ilustrativos de hemorragias crânioe-
ncefálicas em neonatos, avaliadas pela ultrassonografia.
Discussão: Muito frequentemente, recém nascidos com sus-
peitas de lesões hemorrágicas do segmento crânioencefálico 
são submetidos a exames de tomografia ou ressonância, o pri-
meiro utilizando radiação ionizante e o segundo necessitando 
de sedação. A ultrassonografia, por sua vez, é método inócuo 
e que também pode mostrar de forma bastante efetiva as mes-
mas alterações, cabendo, portanto, ao radiologista saber ex-
plorar o método de forma adequada, procurando ativamente 
essas lesões em casos suspeitos.
Conclusões: A ultrassonografia evidencia de forma eficaz 
as hemorragias do segmento crânioencefálico em neonatos, 
sem necessidade de sedação ou de radiação ionizante, o que 
a torna um método extremamente atraente nesta população.

PA.12.004
SINAIS CLÁSSICOS NA RADIOLOGIA ABDOMINAL 
PEDIÁTRICA
Autores: FONSECA, E.K.U.N.; SAMESHIMA, Y.T.; CAS-
TRO, A.A.; TAKAHASHI, M.S.; YAMANARI, M.G.I.; 
FRANCISCO NETO, M.J.; FUNARI, M.B.G.
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: Dr. Eduardo Kaiser Ururahy 
Nunes Fonseca
E-mail Autor Responsável Trabalho: edukaiser_unf@ 
hotmail.com
Introdução e objetivos: As queixas abdominais são bastante 
prevalentes na população pediátrica. Nem sempre a história 
clínica é clara e o exame físico é específico, tendo, portanto, 
a imagem papel muitas vezes determinante no diagnóstico. 
Dessa forma se torna essencial que o radiologista conheça 
as principais causas, potencialmente graves, de sintomas 
abdominais, principalmente aquelas com manifestações ra-
diológicas típicas. O presente estudo reúne vários casos de 
nosso serviço com o chamado “sinais clássicos” na radiologia 
abdominal pediátrica, focando principalmente nos métodos 
convencionais e na ultrassonografia, que possui papel central 
no ambiente de emergência.
Métodos: Foi feita revisão da literatura e ensaio pictórico 
com casos do nosso serviço trazendo os principais sinais 
clássicos da radiologia abdominal pediátrica, explicando  
sua fisiopatologia.
Discussão: Buscamos revisar os achados radiológicos clás-
sicos das diversas causas potencialmente graves de sintomas 
abdominais em crianças. Correlacionamos tais achados com 
a sua fisiopatologia, explicando o porquê de tal aparência ra-
diológica. Procuramos ainda trazer alguns esquemas ilustrati-
vos que facilitam a compreensão de tais achados.
Conclusões: Todo radiologista que trabalha com população 

pediátrica acabará atendendo casos com sintomas abdomi-
nais. Caberá a ele identificar as doenças potencialmente gra-
ves e que podem necessitar de intervenção imediata. É im-
portante, portanto, conhecer os sinais clássicos que podem 
definir o diagnóstico nesse contexto.

PA.12.005
ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELAR NA 
ENCEFALOPATIA HIPOXICOISQUÊMICA GRAVE: 
HISTÓRIA NATURAL COM OS PRINCIPAIS ACHA-
DOS DE UM TRISTE DESFECHO
Autores: MATOS, B.A.; SAMESHIMA, Y.T.; FONSECA, 
E.K.U.N.; GUERRA, G.C.D.; TAKAHASHI, M.S.; YAMA-
NARI, M.G.I.; FRANCISCO NETO, M.J.; FUNARI, M.B.G.
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: Dr. Breno Matos
E-mail Autor Responsável Trabalho: brenoamatos@
gmail.com
Introdução e objetivos: A encefalopatia hipoxicoisquêmica 
(EHI) é a via final comum de uma série de insultos que le-
vam à asfixia neonatal, muitas vezes com efeitos catastróficos 
sobre o parênquima cerebral. Trata-se de uma das etiologias 
mais comuns de paralisia cerebral e déficit neurológicos da 
infância. O presente estudo mostra as principais alterações 
encontradas nos eventos agudos e graves desse grupo de pa-
cientes pela ultrassonografia transfontanelar.
Métodos: Foi feita revisão da literatura e foram selecionados 
casos ilustrativos de EHI graves do nosso serviço que foram 
diagnosticados e acompanhados por meio da ultrassonografia 
transfontanelar, sendo ressaltados os principais achados evo-
lutivos nesses pacientes.
Discussão: A EHI é uma causa extremamente comum de dé-
ficit neurológico e paralisia cerebral na infância. Seu com-
portamento evolutivo e sua história natural podem ser muito 
bem estudados com a utilização da ultrassonografia transfon-
tanelar, trazendo informações valiosas acerca do dano ao pa-
rênquima e suas complicações, permitindo manejo adequado 
e reabilitação oportuna.
Conclusões: A ultrassonografia transfontanelar é um método 
extremamente eficaz no diagnóstico e no acompanhamento 
evolutivo de pacientes críticos com EHI grave.

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

PA.14.006
SOBRECARGA NO QUADRIL E BACIA EM CRIANÇAS
Autores: RODRIGUES, J.C.; CASTRO, A.A.; FONSECA, 
E.K.U.N; SANTOS, D.C.B.; ROSEMBERG, L.A.; FUNA-
RI, M.B.G.
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: Dr. Adham do Amaral e Castro
E-mail Autor Responsável Trabalho: adham.castro@
gmail.com
Introdução e objetivos: O propósito do presente estudo foi o de 
revisar os principais casos de sobrecarga no quadril e bacia em 
crianças, com casos didáticos ilustrativos de nossa instituição.
Métodos: Foram revisados 51 casos de sobrecarga, sendo 48 
com lesões de placas fisárias e 3 de ossos. Os locais acometi-
dos envolvidos foram: crista ilíaca, espinha ilíaca anterossu-
perior, espinha ilíaca anteroinferior, tuberosidade isquiática, 
púbis, sincondrose isquiopúbica e fêmur. Foram selecionados 
os casos mais ilustrativos para cada segmento acometido para 
o presente ensaio pictórico.
Discussão: As apófises são sítios de inserção tendíneas antes da 
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maturação esquelética. Dentre os achados de imagem de lesões 
de apófises, podem ser evidenciadas fraturas avulsivas (com des-
locamento da apófise e edema de partes moles), sequela de fratu-
ra avulsiva (com deslocamento da apófise, consolidação óssea ou 
fibrosa e pseudoartrose) e estresse crônico (microfraturas de repa-
ração com alargamento e edema da fise). A identificação precisa 
das principais características de imagem destes casos pode impe-
dir o diagnóstico errado e o manejo inadequado destas condições.
Conclusões: O presente ensaio pictórico revisou os princi-
pais casos de sobrecarga na bacia e quadril de crianças, atra-
vés de casos didáticos ilustrativos.

PA.14.011
AVALIAÇÃO DO LIGAMENTO ANTEROLATERAL 
POR MEIO DE SEQUÊNCIAS TRIDIMENSIONAIS 
DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Autores: CHAGAS-NETO, F. A.; ROCHA, J. B. O.; TANE-
JA, A. K.; DIAS, B. S.; VIANA, V. G.; MEDEIROS, A, C, T, 
P.; NOGUEIRA-BARBOSA, M, H.
Instituição: Centro Universitário Christus; HC - FMRP USP
Autor Responsável Trabalho: Sr. Bruno Silva Dias
E-mail Autor Responsável Trabalho: diassbruno@ 
hotmail.com
Introdução e objetivos: O Ligamento anterolateral (LAL) 
tem sido considerado estabilizador secundário da rotação 
e translação anterior da tíbia, potencialmente relaciona-
do à propriocepção, e por vezes incluído em protocolos de 
reconstrução cirúrgica. O objetivo desse ensaio é ilustrar a 
anatomia e relações do LAL nas reconstruções multiplanares 
a partir da aquisição volumétrica na ressonância magnética 
(RM) do joelho.
Métodos: Realizada análise retrospectiva de 38 casos de RM 
do joelho utilizando a técnica tridimensional turbo spin-echo 
na caracterização do ligamento anterolateral, em equipamen-
to de RM de 1,5T. O LAL será demonstrado na sua anatomia 
habitual e suas principais relações anatômicas.
Discussão: Alguns estudos mostram que, em face de uma 
deficiência combinada do LAL e do ligamento cruzado ante-
rior (LCA), a melhora significativa da estabilidade rotatória 
do joelho é maior quando existe reparação dos dois ligamen-
tos em comparação com a reconstrução isolada do LCA, de-
monstrando a importância do LAL nas funções estabilizado-
ras do joelho. O uso de reconstruções isotrópicas por RM é 
factível e promissor na avaliação do LAL.
Conclusões: A RM 3D com reconstruções multiplanares se 
mostra ferramenta potencialmente útil na avaliação da anato-
mia e lesões desse ligamento, permitindo avaliar o LAL em 
toda sua extensão.

PA.14.012
ASPECTOS ULTRASSONOGRÁFICOS DAS COM-
PLICAÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS DA FEBRE 
CHICUNGUNHA
Autores: MOGAMI, R; TOREZANI, R.S.; VAZ, J.L.P.; 
CHAGAS, Y.F.B.; VIEIRA, A.A.; JUNQUEIRA FILHO, 
E.A.; KOIFMAN, A.C.B.; SZTAJNBOK, F.R.; BARBOSA, 
Y.B.; ABREU, M.M.
Instituição: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO (UERJ); UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO (UFRJ); UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO)
Autor Responsável Trabalho: Dr. Roberto Mogami
E-mail Autor Responsável Trabalho: ioga@pobox.com
Introdução e objetivos: A Febre Chicungunha (FC) foi in-
troduzida recentemente em nosso país, fato evidente no verão 

de 2016. A previsão para 2017 é de novo aumento da inci-
dência. Este ensaio pictórico mostra as principais alterações 
a serem reconhecidas na ultrassonografia destes pacientes e 
a correlação destes achados com exames radiográficos e o 
exame físico.
Métodos: Dados coletados a partir de um banco de pesquisa 
com 80 pacientes nas fases subaguda e crônica da FC, sub-
metidos a ultrassonografia no Hospital XXXX, entre junho e 
dezembro de 2016.
Discussão: A FC acomete predominantemente o sistema 
musculoesquelético e manifesta-se com importante artralgia/
mialgia e potencial de cronificação, o que gera incapacidade 
funcional de longa duração. As fases subaguda e crônica se 
caracterizam pelo comprometimento de várias articulações, 
com destaque para punhos, mãos e tornozelos. Pouco se co-
nhece sobre os achados radiológicos dessa arbovirose, em 
virtude da escassez de artigos publicados, os quais valorizam 
aspectos epidemiológicos. Este ensaio torna mais fácil o re-
conhecimento dessas alterações, o que permite o diagnóstico 
e acompanhamento por um método simples e de baixo custo.
Conclusões: As alterações aqui demonstradas chamam aten-
ção para um diagnóstico até então pouco considerado pelos 
radiologistas, com incidência crescente e importante impacto 
na saúde pública.

PA.14.018
MANGUITO ROTADOR E INSTABILIDADE: O QUE 
AVALIAR NOS EXAMES PÓS CIRÚRGICOS MAIS 
COMUNS DO OMBRO.
Autores: AMARAL, RFM; AMARAL, FM; RAFFAELLI, 
MP; ARMANI, C; CALAND, AA; ROSENFELD, A; GUI-
DORIZZI, HP; LONGO, CH; AIHARA, AY.
Instituição: DASA - São Paulo, SP
Autor Responsável Trabalho: Dra. Rachel Felix Muffareg 
do Amaral
E-mail Autor Responsável Trabalho: rachelmuffareg@
yahoo.com.br
Introdução e objetivos: Lesões e queixas álgicas no ombro 
são muito prevalentes no cotidiano do atendimento ortopé-
dico, observando-se também grande volume de exames so-
licitados dessa articulação. As principais queixas são lesões 
nos tendões do manguito rotador e instabilidade relacionada a 
lesões labrais, sendo cada vez mais comuns exames pós ope-
ratórios para avaliação de dor, novas lesões ou outras quei-
xas. Torna-se, portanto, importante o reconhecimento dos 
aspectos de imagem e das técnicas cirúrgicas mais comuns 
do ombro operado.
Métodos: Análise retrospectiva de exames de ressonância 
magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia 
e radiografia pós cirúrgicos de lesões do manguito rotador 
e instabilidade.
Discussão: Manipulação do músculo deltoide, ressecção 
parcial do acrômio, uso de âncoras de fixação, reroturas do 
manguito rotador, técnicas cirúrgicas envolvendo o processo 
coracoide, remplissage. Vários são os aspectos importantes 
a serem observados na avaliação pós operatória. O conheci-
mento das principais técnicas cirúrgicas auxilia o radiologista 
na avaliação por imagem desses pacientes, otimizando a aná-
lise e a valorização de determinados achados.
Conclusões: Os achados clínicos são essenciais para a ava-
liação do ombro operado. Porém, devido a prevalência, é 
essencial o reconhecimento das principais características de 
imagem, distinguindo o aspecto esperado das possíveis com-
plicações cirúrgicas.
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TÉCNICAS RADIOLÓGICAS

PA.15.003
AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL: PAPEL 
DOS MÉTODOS DE IMAGEM.
Técnicas Radiológicas
Autores: BITENCOURT, A.G.V; CONCEIÇÃO, E.L.S.; 
MIOLA, T.M.; OLIVEIRA, J.S.; MELO, J.I.F.; BARBOSA, 
P.N.V.
Instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dr. Almir Bitencourt
E-mail Autor Responsável Trabalho: almirgvb@ 
yahoo.com.br
Introdução e objetivos: Medidas antropométricas (p.ex. índi-
ce de massa corporal, circunferência da cintura e relação cintu-
ra-quadril), dobras cutâneas e bioimpedância tem sido utiliza-
das para avaliação indireta da composição corporal na prática 
clínica, no entanto estas medidas apresentam limitações.
Métodos: Discussão das vantagens e desvantagens dos exa-
mes de imagem utilizados para avaliação da composição cor-
poral, através da revisão de casos.
Discussão: Diversos métodos de imagem tem sido estudados 
para avaliação da composição corporal, sendo os principais a 
tomografia computadorizada (TC) e a densitometria de corpo 
inteiro utilizando a técnica de absorciometria de dupla ener-
gia (DEXA). A TC é atualmente o padrão-ouro para avaliação 
da gordura abdominal, permitindo a medida da gordura vis-
ceral e subcutânea. As principais limitações deste método in-
cluem custo, disponibilidade e exposição à radiação ionizan-
te. A DEXA permite avaliação dos diferentes componentes 
da composição corporal (massa óssea, massa magra e massa 
gorda). Além disso, a avaliação da massa magra apendicu-
lar pode ser utilizada para acompanhamento e diagnóstico de 
sarcopenia (baixa massa magra), condição associada a maior 
morbimortalidade em pacientes com doenças crônicas.
Conclusões: Os métodos de imagem tem sido cada vez mais 
utilizados para avaliação da do tecido adiposo e composição 
corporal. É fundamental que os radiologistas conheçam estes 
métodos e entendam suas aplicações clínicas.

PA.15.005
ARNOLD CHIARI MALFORMACIÓN DE DIAGNÓS-
TICO DEL TIPO I MEDIANTE RESONANCIA MAG-
NÉTICA: UN ENSAYO PICTÓRICO
Autores: FRAZÃO,D.W.P.; SOUSA,J.C.O; LIMA,R.A; 
IBIAPINA,F.G.S.S.B.; FRANÇA,C.A.; DE ABREU,L.M.O.; 
RODRIGUES,J.W.A.; OLIVEIRA,A.C.A.S.
Instituição: IPR Cursos e Treinamentos em Imaginologia
Autor Responsável Trabalho: Sra. Joyce Caroline
E-mail Autor Responsável Trabalho: joycecarolinedeoli-
veira@hotmail.com
Introdução e objetivos: La malformación de Arnold Chiari 
tipo I se define como defecto de nacimiento en el que par-
tes del cerebelo y el tallo cerebral penetran en el foramen 
magnum, invadiendo el espacio para la médula espinal. La 
resonancia magnética anatómica obras que expresen las prin-
cipales zonas afectadas por la enfermedad de Chiari: tronco 
cerebral, cerebelo y región cervical. El estudio tiene como 
objetivo ilustrar algunos casos de malformación de Chiari 
tipo I a través del cráneo y la columna cervical MRI.
Métodos: Se revisaron las imágenes de RM de pacientes con 
alteración de la sensibilidad en las extremidades y dificultad 
de equilibrio en el que la RM actuó en el diagnóstico definiti-

vo de establecimiento malformación de Chiari.
Discussão: Malformación de Chiari tipo I corresponde a la 
posición cambios de las amígdalas del cerebelo. La posición 
de la amígdala se define de manera efectiva mediante el uso 
de MRI sagital T1 y T2 ponderado a través de la base del ce-
rebro, por encima del cuello; por lo tanto hace que sea posible 
demostrar que las amígdalas del cerebelo son alargadas o se 
extiende por debajo del nivel del foramen magnum.
Conclusões: El diagnóstico de Chiari tipo I malformación es 
difícil de realizar debido neurológico multiforme. RM actúa 
como examen de neuroimagen fundamental en el diagnóstico 
de la enfermedad, proporcionando la posibilidad de visuali-
zación anatómica de los principales segmentos afectados por 
esta anomalía.

PA.15.007
TÉCNICAS DE PÓS PROCESSAMENTO E IMPRES-
SÃO 3D APLICAS NO ANEURISMA DE AORTA AS-
CENDENTE
Autores: FILHO, R.D.C; VARGAS, R.F.; SOUZA, L.P.; 
RACY,D.J.; TYNG, C.J.
Instituição: MEDIMAGEM
Autor Responsável Trabalho: Dr. Felipe Roth Vargas
E-mail Autor Responsável Trabalho: feliperothvargas@
hotmail.com
Introdução e objetivos: Estamos limitados ao uso de telas 
planas para visualização tridimensional, as técnicas de im-
pressão 3D superam essa limitação produzindo objetos tri-
dimensionais e adicionando dados sensoriais ao que antes 
estava restrito ao espaço virtual. Utilizando as diferentes mo-
dalidades de pós processamento afim de realizar a impressão 
em 3D da aorta ascendente, mostrando de maneira prática a 
complementação de informação proporcionada pela técnica.
Métodos: O caso selecionado dos arquivos do nosso serviço 
foi processado e impresso em 3D e reconstruído em volume 
rendering e maximum intensity projection (MIP).
Discussão: A impressão 3D vem se tronando cada vez mais 
acessível economicamente, graças a queda de patentes e a 
popularização do método, porém ainda é pequena a utiliza-
ção na medicina diagnóstica. O anuerisma aorta ascendente 
é uma entidade de relevância clínica e com diagnóstico ra-
diológico cada vez menos invasivo e preciso, a aplicação da 
impressão 3D complementa e fornece maior clareza quanto 
as características das áreas acometidas.
Conclusões: A função e aplicabilidade da impressão 3D na 
medicina diagnóstica ainda não é bem definida, cabe ao ra-
diologista incorporar este novo conceito e determinar a sua 
funcionalidade e aplicação para o futuro.

PA.15.008
TÉCNICAS DE RECONSTRUÇÃO EM 3D APLI-
CADAS A CRANIOSSINOSTOSE NA SÍDROME  
DE APERT
Autores: SOUZA,L.P.; VARGAS,F.R.; FILHO,R.D.C.; 
RACY, D.J.; TYNG, C.J.
Instituição: MEDIMAGEM
Autor Responsável Trabalho: Dr. Felipe Roth Vargas
E-mail Autor Responsável Trabalho: feliperothvargas@
hotmail.com
Introdução e objetivos: A expressão fenotípica de cada indi-
víduo está diretamente relacionada a sua carga genética e sua 
relação com o ambiente, nutrição e constituição. Alterações 
cursam com resultados variados, para expressão exagerada e 
para supressão, habitualmente com manifestações sindrômi-
cas, acometendo múltiplos sistemas. Os espectros das altera-
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ções craniofaciais são de diagnóstico clínico, porém planeja-
mento terapêutico exige estudoS de imagem para avaliação 
da extensão das alterações, neste espectro a síndrome de 
Apert cursa com alterações craniofaciais e craniossinostose. 
A reconstrução em 3D pré-operatória possibilita o planeja-
mento cirúrgico baseado na anatomia do paciente, resultando 
em redução do tempo cirúrgico e complicações. Neste estudo 
foi selecionado um caso de craniossinostose para ser impres-
so em 3D e comparado as reconstruções tradicionais.
Métodos: O caso selecionado dos arquivos do nosso serviço 
foi processado e impresso em 3D, reconstruído em volume 
rendering e maximum intensity projection (MIP).
Discussão: O tratamento das deformidades na síndrome de 
Apert necessita de múltiplas abordagens corretivas, as téc-
nicas de impressão 3D aplicadas no pré-operatório possibi-
litam o preparo baseado na anatomia do paciente, reduzindo 
tempo cirúrgico.
Conclusões: A impressão 3D aplicada a medicina diagnósti-
ca traz uma nova perspectiva na documentação e transmissão 
de informações diagnósticas, cabe ao radiologista determinar 
suas aplicações na rotina de cada serviço.

PA.15.010
ESTUDIO DE DEFECTOS UNIÓN CRANEOCERVI-
CAL: LA CONTRIBUCIÓN DE LA RESONANCIA 
MAGNÉTICA
Autores: SOUSA,J.C.O; FRAZÃO,D.W.P.; MORAES,H.A.; 
FRANÇA,C.A.; LIMA,R.A.; ANDRADE,I.G.S.; IBIAPI-
NA,F.G.S.S.B.; DE ABREU,L.M.O.; LIMA,H.J.V.; RODRI-
GUES,J.W.A.; OLIVEIRA,A.C.A.S.
Instituição: IPR Cursos e Treinamentos em Imaginologia
Autor Responsável Trabalho: Sra. Joyce Caroline
E-mail Autor Responsável Trabalho: joycecarolinedeoli-
veira@hotmail.com
Introdução e objetivos: La unión craneocervical (CCM) 
es una región anatómica de transición formado por el hueso 
occipital y la primera vértebra cervical. En esta región, es 
estructuras importantes del sistema nervioso central (CNS): 
tallo cerebral, el cerebelo y la porción proximal de la colum-
na vertebral cervical. Anomalías que involucran este segmen-
to producen manifestaciones neurológicas. Este estudio tiene 
como objetivo demostrar imágenes por resonancia magnética 
del cráneo y la columna cervical las anomalías más comunes 
de la unión craneocervical.
Métodos: Se revisaron el cráneo y la columna cervical re-
sonancia magnética de pacientes con anomalías en el cráneo 
unión de cuello uterino.
Discussão: Exámenes de Resonancia Magnética se realizaron 
con adquisiciones multiplanares y la indicación de los cortes 
(sagital, coronal y axial) priorizados que mejor se abordó el 
estudio de medición antropométrica, sin secuencia de ponde-
ración interferencia (T1 o T2) .El operadores de resonancia 
magnética deben atentar- si las líneas: ángulo clivuscanal lí-
nea (ACC) Chamberlain (LC), dimensiones del clivus, Wel-
cher ángulo, el ángulo atlantoccipital (AAOC), ángulo atlan-
toaxoidea (AAAx) y la línea del foramen magnum.
Conclusões: La RM es una herramienta importante en la 
evaluación morfológica de la CCM. La evaluación comple-
ta y detallada de las estructuras óseas, ligamentos y nervios 
de la CMC son indispensables en la clasificación de estas 
anomalías congénitas son éstos, así como para predecir el 
riesgo de desarrollar osteoarticular y trastornos neurológi-
cos adquiridos.

TÓRAX

PA.16.011
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓ-
RAX APÓS REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA: 
ACHADOS ESPERADOS E COMPLICAÇÕES
Autores: FELIPE LS COSTA, DANIELA FV VENDRAMI-
NI, NICOLAU FC GUERREIRO, CHANG K CHI, HYE J 
LEE, CLAUDIA C LEITE. GIOVANNI G CERRI.
Instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor Responsável Trabalho: Dr. Felipe Costa
E-mail Autor Responsável Trabalho: felipe.lobato@
live.com
Introdução e objetivos: Pacientes submetidos a revasculari-
zação miocárdica para tratamento da doença arterial corona-
riana frequentemente realizam tomografia computadorizada 
de tórax no pós-operatório, com o objetivo de avaliar pos-
síveis complicações. Alguns achados são esperados no pós-
-operatório imediato, como por exemplo um pequeno acúmu-
lo líquido no leito cirúrgico; porém, o aumento ou surgimento 
de uma nova coleção mediastinal ao longo do seguimento 
pós-operatório podem ser sinais de infecção e mediastinite. 
O objetivo desta apresentação é revisar e ilustrar os principais 
achados de imagem relacionados ao procedimento de revas-
cularização miocárdica e as suas possíveis complicações.
Métodos: Serão ilustrados e discutidos os achados comuns e 
as possíveis complicações torácicas relacionadas à revascula-
rização miocárdica sob a forma de casos clínicos.
Discussão: Diversas complicações torácicas agudas e tardias 
podem surgir após o procedimento de revascularização mio-
cárdica, sendo algumas mais comuns, como a atelectasia e 
o derrame pleural, e outras mais raras porém mais graves, 
como a osteomielite e a mediastinite. A tomografia compu-
tadorizada é um método de imagem capaz de reconhecer a 
maioria destas alterações e estreitar o diagnóstico diferencial.
Conclusões: O conhecimento dos achados tomográficos co-
muns e das principais complicações pós-operatórias nos pa-
cientes submetidos a cirurgia de revascularização miocárdica 
permitem o estabelecimento do diagnóstico diferencial corre-
to e a conduta terapêutica apropriada.

ULTRASSONOGRAFIA

PA.17.003
ULTRASSONOGRAFIA DE TÓRAX DE A A Z: TUDO 
O QUE VOCÊ PRECISA SABER!
Autores: DEL GUERRA, GC; FONSECA, EKUN; RAHAL 
JUNIOR, A; DA SILVA, PSD; FRANCISCO NETO, MJ; 
FUNARI, MBG
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: Dr. Guilherme Ciconelli  
Del Guerra
E-mail Autor Responsável Trabalho: guilhermeciconelli@
gmail.com
Introdução e objetivos: O tórax já foi considerado sítio ina-
cessível para ultrassonografia. No entanto, o melhor entendi-
mento das bases físicas das linhas artefatuais mostrou que a 
ultrassonografia pode ser valiosa nas mais diversas afecções 
torácicas. Dessa forma, se torna imprescindível que o radio-
logista saiba os pormenores da realização da ultrassonografia 
torácica e as principais alterações encontradas. O presente 
estudo revisa desde conceitos básicos das linhas artefatuais 
que orientam o exame as principais alterações encontradas.
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Métodos: Foi feita uma revisão da literatura e foram sele-
cionados casos ilustrativos do nosso serviço, desde exemplos 
normais até as principais doenças encontradas.
Discussão: A ultrassonografia torácica vai muito além da 
orientação e caracterização dos derrames pleurais, podendo 
ter fator prognóstico nas pneumonias, na orientação de ma-
nobras de recrutamento alveolar, caracterização de trombo-
embolismo pulmonar.
Conclusões: A ultrassonografia torácica se tornou imprescin-
dível nos diversos ambientes da assistência à saúde, desde 
diagnóstico em pronto-socorro e serviço de emergência até 
avaliação de pacientes de terapia intensiva, presente em pro-
tocolos de prevenção e tratamento.

PA.17.005
EMERGÊNCIAS PUERPERAIS: ONDE O ULTRAS-
SOM FAZ A DIFERENÇA?
Autores: FONSECA, E.K.U.N.; RIBEIRO, S.P.P.; MATOS, 
B.A.; SILVA, P.S.D.; RAHAL JR, A.; VENTURA, C.A.P.; 
FRANCISCO NETO, M.J.; FRANÇOLIN, E.E.; RIBEIRO, 
R.L.M.; FUNARI, M.B.G.;
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: Dr. Eduardo Kaiser Ururahy 
Nunes Fonseca
E-mail Autor Responsável Trabalho: edukaiser_unf@ 
hotmail.com
Introdução e objetivos: O puerpério é o período que se es-
tende até a sexta/oitava semana após o parto e no qual todas 
as modificações gravídicas ocorridas nos nove meses anterio-
res voltam ao normal. Esse período, contudo, não é isento de 
riscos e complicações, sendo o quadro clínico muitas vezes 
não específico e cabendo ao radiologista o papel de selar o 
diagnóstico. O presente estudo buscou revisar as principais 
afecções do período puerperal, focando nas suas manifesta-
ções ultrassonográficas.
Métodos: Foi feita revisão da literatura e ensaio pictórico 
com casos do nosso serviço acerca das principais afecções do 
período puerperal.
Discussão: As complicações ocorridas no puerpério são im-
portante causa de morbi-mortalidade, muitas das quais re-
querendo intervenção imediata. Essas doenças podem incluir 
tanto quadros de hemorragia, nos quais os exames de imagem 
muitas vezes são a única forma de identificar de forma ine-
quívoca a etiologia, como também complicações pós-opera-
tórias no caso de cesariana, complicações da lactação e tam-
bém investigação de síndromes febris.
Conclusões: Frequentemente a ultrassonografia é o primei-
ro exame solicitado quando uma puérpera chega ao pronto 
atendimento. Dessa forma se torna crucial que o radiologis-
ta consiga identificar as principais complicações puerperais 
por esse método, bem como saiba correlaciona-lo com os 
exames subsequentes.

PA.17.007
EMERGÊNCIAS OFTALMOLÓGICAS: O ABC DA 
ULTRASSONOGRAFIA NA EMERGÊNCIA / KEY 
POINTS
Autores: PIOVAN, C. H. G.; FONSECA, E. K. U.; RAHAL 
JUNIOR, A.; MAURANO, A.; LANGE FILHO, R.; FRAN-
CISCO NETO, M. J.; FUNARI, M. B. G.
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: Dr. Caio Henrique Gonçal-
ves Piovan
E-mail Autor Responsável Trabalho: henriquecaiopio-
van@gmail.com

Introdução e objetivos: A ultrassonografia vem se tornando 
um método cada vez mais disponível no contexto médico de 
emergência, o que faz dele, por vezes, o método de escolha 
para avaliação das mais diversas entidades. Neste cenário, as 
emergências oftalmológicas representam um grupo no qual o 
uso do ultrassom como método de exame complementar pode 
trazer informações valiosas e firmar um diagnóstico preciso 
e oportuno, sendo indispensável o conhecimento deste grupo 
de doenças e seus principais achados ao método pelo radiolo-
gista. O presente estudo busca revisar as principais emergên-
cias oftalmológicas no contexto da ultrassonografia.
Métodos: Ensaio pictórico no qual ilustramos através de ca-
sos do nosso serviço as principais emergências oftalmológi-
cas abordadas por ultrassonografia, incluindo revisão teórica 
com pontos chaves.
Discussão: É muito importante o conhecimento pelo médico 
ultrassonografista das principais emergências oftalmológicas 
nas quais o ultrassom pode ser utilizado como método diag-
nóstico, garantindo detecção precoce e tratamento oportuno, 
por vezes sendo divisor de águas entre a recuperação da visão 
ou cegueira permanente.
Conclusões: O uso da ultrassonografia como método diag-
nóstico nas emergências oftalmológicas deve ser valorizado, 
por ser custo-efetiva e acessível. O método em mãos habili-
dosas, traz informações valiosas, devendo o radiologista estar 
familiarizado com a técnica do exame e as principais entida-
des patológicas deste grupo.

PA.17.016
LAUDO ESTRUTURADO PARA AVALIAÇÃO DE NÓ-
DULOS TIREOIDIANOS UTILIZANDO A TERMINO-
LOGIA TIRADS.
Autores: VERZA, L.; OTONI, J.C.; MEIRA, M.S.; NOS-
CHANG J.;RIOS J.S; PORTO G.C.L.M.; BITENCOURT, 
A.G.V.
Instituição: AC CAMARGO CANCER CENTER
Autor Responsável Trabalho: Dr. Leonardo Verza
E-mail Autor Responsável Trabalho: leoverza9@
gmail.com
Introdução e objetivos: Apresentar um modelo de laudo es-
truturado para padronização de achados ultrassonográfico na 
avaliação de nódulos tireoidianos à ultrassonografia, com o 
objetivo de facilitar a comunicação entre o médico solicitante 
e o radiologista.
Métodos: Realizada revisão de literatura, de prontuários e 
exames de pacientes submetidos a biópsia de tireóide por ul-
trassonografia de nódulos tireoidianos, analisando em con-
junto com o anatomopatológico.
Discussão: O uso crescente da ultrassonografia possibilitou 
um aumento na detecção de nódulos tireoidianos assintomá-
ticos, que podem ser encontrado em até 67% da população, 
entretanto, menos de 10% apresentam risco de câncer. Sendo 
assim, é necessário a padronização do laudo para evitar bi-
ópsias de nódulos benignos e ansiedade desnecessária para o 
paciente. A terminologia TIRADS mais utilizada, é baseada 
em cinco achados ultrassonográficos e relaciona com a pro-
babilidade de câncer, sendo eles: composição, ecogenicidade, 
margens, microcalcificações e relação diâmetro/altura.
Conclusões: A sistematização do relatório de ultrassonogra-
fia de tireoide usando terminologia TIRADS é pertinente, 
permite unificar o léxico entre clínicos, cirurgiões e imagino-
logistas, reduzir o tempo e gastos desnecessários relaciona-
dos à falta de comunicação



28 47ª Jornada Paulista de Radiologia

REVISÃO DE LITERATURA

CARDIOVASCULAR

PA.04.005
ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MUL-
TISLICE PARA AVALIAÇÃO DE COMPLICAÇÕES 
DE FÍSTULAS ARTERIOVENOSAS PARA HEMODIÁ-
LISE: ROADMAP DAS PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES
Autores: STECCA C.M.; TENORIO, K.; MELONI, I.; 
JUNIOR, W.M.S.; CALIXTO, I.F.T.L.; KITANISHI, R.Y.; 
KAMAR, A.R.; OLIVEIRA, H.; BORGES, A.P.
Instituição: PRÓTON DIAGNÓSTICOS - HOSPITAL 
CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS / SP
Autor Responsável Trabalho: Dr. Konrado Tenorio
E-mail Autor Responsável Trabalho: konradotenorio@
hotmail.com
Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Litera-
tura: Este trabalho tem o objetivo de sugerir um protocolo 
de aquisição de imagem eficaz, que permite o conhecimento 
da complexa anatomia vascular das fístulas arteriovenosas 
(FAVs). Assim possibilita ao radiologista reconhecer as prin-
cipais causas de complicações e fornecer informações impor-
tantes para o planejamento do tratamento endovascular.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Es-
tudo retrospectivos das principais complicações após avalia-
ção de 160 angiotomografias computadorizada (AngioTC) 
realizadas desde setembro de 2008 até dezembro de 2016 no 
nosso serviço e revisão da literatura recente.
Discussão: A AngioTC com injeção do meio de contraste or-
ganoiodado no membro superior contralateral ao da fístula 
arteriovenosa mostrou-se eficaz para avaliação anatômica e 
das complicações vasculares.
Conclusões: O protocolo de AngioTC descrito mostrou-se 
eficiente para avaliação da anatomia vascular e complicações 
das FAVs, possibilitando um adequado planejamento endo-
vascular terapêutico.
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TRABALHO ORIGINAL

INFORMÁTICA / GESTÃO / EDUCAÇÃO

PD.06.012
ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO SETOR 
DE EMERGÊNCIA POR RESIDENTES DE RADIO-
LOGIA: DESFECHO APÓS ACOMPANHAMENTO 
CLÍNICO
Autores: STANGLER, G. P.; GHEZZI, C. L. A.; WES-
TPHALEN, S. S.; TORRI, G.B.; TAVARES, E.N.; TRINDA-
DE, R.A.R.; KRÜGER, M.S.; WAINSTEIN, B.; CONCEI-
ÇÃO, T.M.B.; DÖWICH, V.; AZAMBUJA, J.; THOMSEN, 
C.T.T.; SILVA, C.K.; VILAVERDE, A.W.; KUPSKE, A.; 
PEDROLLO, I.M.
Instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Autor Responsável Trabalho: Dr. Guilherme Pucci Stangler
E-mail Autor Responsável Trabalho: guistangler@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: A re-
alização de ultrassonografias na urgência é fundamental na 
formação de novos radiologistas. Não há descrição na lite-
ratura da taxa de acerto diagnóstico esperada para médicos 
residentes, dificultando o estabelecimento de parâmetros para 
avaliação dos mesmos. Este trabalho tem como objetivo estu-
dar esta taxa de acertos em nossa instituição.
Material e métodos: Este trabalho avaliou o seguimento 
clinicorradiológico dos pacientes cujos ultrassons foram re-
alizados por médicos residentes do segundo ano, sendo alo-
cados em quatro categorias: 1) Concordância (comprovada 
por exame anatomopatológico ou outro método de imagem); 
2) Concordância sem comprovação (comprovada de acordo 
com a evolução clínica); 3) Discordância sem significado clí-
nico; 4) Discordância com significado clínico.
Autor Responsável Trabalho: Avaliamos 338 ecografias re-
alizadas no período de junho de 2016 a janeiro de 2017: foram 
concordantes (categorias 1 e 2) 97,3% das ecografias (n=329) 
e como discordantes (categorias 3 e 4) 2,7% (n=9), sendo que 
destas últimas 6 ecografias foram categorizadas como discor-
dâncias com significado clínico. Como limitação do estudo, 
inclui-se a falta de confirmação diagnóstica dos pacientes alo-
cados na categoria 2 (conduta do médico assistente).
Conclusões: O acompanhamento dos desfechos de pacien-
tes cujas ultrassonografias foram realizadas pelos residentes 
é uma forma de monitorar a curva de aprendizado e formar 
uma referência de taxas de acerto esperadas.

PD.06.016
APLICAÇÃO DO MÉTODO “TEAM-BASED LE-
ARNING – (TBL- APRENDIZAGEM BASEADA EM 
EQUIPE)" EM RADIOLOGIA PARA ESTUDANTES 
DE MEDICINA
Autores: BERNARDO, M. O.; WATANABE, J.; FUJIKI, R. 
H. M.; ANJOS, R. M. P.
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DE SÃO PAULO
Autor Responsável Trabalho: Dra. Mônica Oliveira Bernardo
E-mail Autor Responsável Trabalho: mo.bernardo@
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ob-
jetivos: Desenvolver atividades com base na metodologia do 

"TEAM-BASED LEARNING (TBL) na área de Radiologia 
encorajando a aprendizagem ativa e maior interação com as 
áreas de conhecimento correlatas.
Material e métodos: Materiais e métodos: O TBL foi aplica-
do nas aulas de Radiologia para alunos de medicina durante 
um ano. Cada atividade consistiu de disponibilização de ma-
terial prévio, resolução de questionário individual e em gru-
pos, bem como casos clínicos. Discussões entre os alunos e o 
tutor foram feitas no final de cada atividade. A avaliação foi 
feita pela escala de Likert e pela comparação do desempenho.
Autor Responsável Trabalho: Resultados e discussão: Na 
escala de Likert, considerou-se avaliações positivas ("con-
cordo parcialmente" e "concordo totalmente") e avaliações 
negativas ("não concordo parcialmente" e "não concordo to-
talmente"). Destacaram-se entre os itens avaliados: "ajudou 
a ganhar mais conhecimento" e "avaliar meu conhecimento 
prévio". Sobre o desempenho, a média do grupo em compa-
ração com o individual foi de 23,3% melhor na primeira fase 
do estudo e 17,6% no segundo.
Conclusões: Conclusões: há a percepção de melhor apreen-
são do conhecimento quando o trabalho é realizado em pe-
quenos grupos e boa receptividade à metodologia. Justifica-
-se esta metodologia em educação médica pelas decisões "em 
equipe" com melhor preparo do profissional para o mercado 
de trabalho.

PD.06.017
EMPATIA MÉDICA E A PERCEPÇÃO DOS SEUS PA-
CIENTES.
Autores: BERNARDO, M. O; SCHWELLER, M.; CARVA-
LHO-FILHO, M. A.
Instituição: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPI-
NAS Faculdade de Ciências Médicas UNICAMP
Autor Responsável Trabalho: Dra. Mônica Oliveira Bernardo
E-mail Autor Responsável Trabalho: mo.bernardo@
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: OB-
JETIVO: Analisar as correlações dos índices de empatia do 
médico e seus pacientes. Preparar a validação da tradução do 
português no Brasil da Escala de Jefferson da Percepção de 
Empatia Médica pelo Paciente (JSPPPE).
Material e métodos: Médicos voluntários ultra-sonografis-
tas (N = 17) completaram as Escalas de Jefferson de Empatia 
Médica, Índice de Reatividade Interpessoal e de Resiliência. 
Pacientes (N = 300) atendidos por esses médicos completa-
ram a Escala de Jefferson da Percepção de Empatia Médica 
pelo Paciente (JSPPPE) e a Escala Consultation and Relatio-
nal Empathy (CARE), imediatamente após serem atendidos. 
A validação de instrumento de uso da JSPPPE no Brasil pas-
sou por tradução, comitê de juízes, validação semântica, sub-
missão da versão adaptada aos autores originais e pré-teste
Autor Responsável Trabalho: Testes estatísticos para com-
parar os escores de escala em empatia dos médicos e os resul-
tados de percepção do paciente estão sendo analisados.
Conclusões:  As escalas de empatia poderiam ser utilizadas 
como instrumento de mensuração da qualidade e segurança 
de atendimento médico e a satisfação dos pacientes, além 
de motivação do médico na sua prática diária. Como sabe-
mos, a empatia se destaca como um dos fatores mais im-
portantes para garantir o sucesso da parceria entre médicos 
e seus pacientes.

PAINÉIS DIGITAIS (PD)
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PD.08.020
LOCALIZAÇÃO DE LESÕES MAMÁRIAS E AXILA-
RES COM SEMENTES RADIOATIVAS: EXPERIÊN-
CIA INICIAL.
Autores: BRAGAGNOLLO, A.L.F.; TAJARA, L.M.; CE-
DRO, P.M.D; SICKLER, B. D. P.; TASSETO, B. G.; MER-
JANE, V; GABURE, R. L. Z. D. C.; DUARTE, C.
Instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, BrasilAdvanced Imaging Associates, Fremont, Ca-
lifornia, USAAngio Vascular Medicine Consulting Rooms, 
Belgrade, SerbiaANGIORAD, Recife, Pernambuco, Bra-
silAPROFE, Ambato, Tungurahua, EcuadorAPROFE, Ba-
bahoyo, Los Ríos, EcuadorAPROFE, Guayaquil, Guayas, 
EcuadorAsian Medical Center, Seoul, Republic of KoreaAs-
sociação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo, Passo 
Fundo, Rio Grande do Sul, BrasilAxial Centro de Imagem 
Diagnóstico SC Ltda., Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil-
Bayero University, Kano, NigeriaBeneficiência Portuguesa 
de São Paulo, São Paulo, São Paulo, BrasilBeytepe Military 
Hospital, Ankara, TurkeyBio Master Medicina Diagnóstica, 
São Paulo, São Paulo, BrasilBoston University School of Me-
dicine, Boston, Massachusetts, EUABreast Center, National 
Taiwan University Hospital, Taipei, TaiwanBuddhist Tzu Chi 
General Hospital, Taipei Branch, TaiwanBusan Paik Hospi-
tal Inje University, Busan, South KoreaCardiology Research 
Complex, Moscow, RussiaCasa de Saúde Santa Marcelina, 
São Paulo, São Paulo, BrasilCasa de Saúde São José, Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, BrasilCDB - Centro de Diagnósticos 
Brasil, São Paulo, São Paulo, BrasilCDE Diagnóstico por Ima-
gem, Campinas, São Paulo, BrasilCDI - Centro de Diagnósti-
co por Imagem, Vitória, Espírito Santo, BrasilCDPI - Clínica 
de Diagnóstico por Imagem, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
BrasilCEBRAMEN - Centro Brasileiro de Medicina Nuclear 
e Imagem Molecular, Goiânia, Goiás, BrasilCEDIMA - Cen-
tro de Estudos de Diagnóstico por Imagem Professor Waldir 
Maymone, Presidente Prudente, São Paulo, BrasilCEDIMA-
GEM, Juiz de Fora, Minas Gerais, BrasilCEDIMEN - Centro 
de Diagnóstico em Medicina Nuclear, São Paulo, São Paulo, 
BrasilCEDIRP - Central de Diagnóstico Ribeirão Preto, Ri-
beirão Preto, São Paulo, BrasilCEGYR, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ArgentinaCentro de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher-CAISM, Universidade Estadual de Campinas-U-
NICAMP, Campinas, São Paulo, BrasilCentro de Ciências das 
Imagens e Física Médica, Seção de Medicina Nuclear - Hos-
pital das Clínicas de Ribeirão Preto - USP, Ribeirão Preto, 
São Paulo, Brasil Centro de Desenvolvimento da Tecnolo-
gia Nuclear, Belo Horizonte, Minas Gerais, BrasilCentro de 
Diagnóstico Dr. Enrique Rossi, Buenos Aires, Argentina-
Centro de Diagnóstico Schmillevitch, São Paulo, São Paulo, 
BrasilCentro de Ensino e Pesquisa do Hospital Pro Cardiaco/
Procep, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BrasilCentro de Estu-
dos Medimagem Feira de Santana, Feira de Santana, Bahia, 
BrasilCentro de Medicina Intervencionista, Hospital Israelita 
Albert Einstein, São Paulo, São Paulo, BrasilCentro de Me-
dicina Nuclear da Guanabara, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
BrasilCentro de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, São Paulo, BrasilCentro de Medicina Nuclear do Ins-
tituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, São 
Paulo, BrasilCentro de Radioterapia Rio de Janeiro, Duque de 
Caxias, Rio de Janeiro, BrasilCentro de Reabilitação e Rea-
daptação Dr. Henrique Santillo, Goiânia, Goiás, BrasilCentro 

de Tecnologia da Informação Renato Archer, Campinas, São 
Paulo, BrasilCentro Diagmed de Radioterapia, Campinas, 
São Paulo, BrasilCentro Diagnóstico Lucilo Ávila Jr, Reci-
fe, Pernambuco, BrasilCentro Educacional ETIP, São Paulo, 
São Paulo, BrasilCentro Estadual de Diagnóstico por Imagem 
(CEDI/SES-RJ), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BrasilCentro 
Infantil Boldrini, Campinas, São Paulo, BrasilCentro Médico 
Diagnósticos, Sorocaba, São Paulo, BrasilCentro Radiológico 
Campinas - Hospital Vera Cruz, Campinas, São Paulo, Brasil-
Centro Radiológico Campinas - Unifesp, Campinas, São Pau-
lo, BrasilCentro Universitário Estácio-FIB, Salvador, Bahia, 
BrasilCentro Universitário Sant'Anna, São Paulo, São Paulo, 
BrasilCentro Universitário São Camilo, São Paulo, São Paulo, 
BrasilCentrus Diagnósticos por Imagem, Campinas, São Pau-
lo, BrasilCEPEM - Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher, 
Rio de janeiro, Rio de Janeiro, BrasilCETAC - Diagnóstico 
por Imagem, Curitiba, Paraná, BrasilCETRUS, São Paulo, 
São Paulo, BrasilCEU Diagnósticos, Belo Horizonte, Minas 
Gerais, BrasilCEUSPE - Centro Especializado em Ultrasso-
nografia, São Luís, Maranhão, BrasilCHA GUMI Medical 
Center, CHA University, Gumi, Republic of KoreaChang 
Gung University College of Medicine, Kaohsiung, Taiwan-
Charité - Universitätsmedizin Berlin, Berlin, GermanyCheng 
Hsin General Hospital, Taipei City, TaiwanChildren’s Hos-
pital of Chongqing Medical University, Chongqing, China-
Children's Memorial Health Institute, Institute of Mother and 
Child, Warsaw, PolandChinese Pla General Hospital, Beijing, 
Neijing, ChinaCHS, Sorocaba, São Paulo, BrasilChungnam 
National University Hospital, Daejeon, Republic of KoreaCi-
rurgia Vascular Hospital Universitário Clementino Fraga Fi-
lho - UFRJ, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BrasilCLIMAG, 
Timóteo, Minas Gerais, BrasilCLIM
Autor Responsável Trabalho: Dra. Ana Luiza Fozatti Bra-
gagnollo
E-mail Autor Responsável Trabalho: ana_bragagnollo@
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: A lo-
calização por semente radioativa (LSR) de Iodo 125 é uma 
técnica nova que também pode ser utilizada para marcação 
de lesões mamárias e linfonodos axilares.
Material e métodos: Foi realizada análise retrospectiva dos 
casos submetidos a marcação com semente radioativa na ins-
tituição ZZZ do hospital XXX.
Autor Responsável Trabalho: Descrevemos a técnica 
adotada em nosso serviço, com exemplos ilustrando a exe-
cução e o resultado final após o procedimento. Serão de-
monstrados casos de lesões palpáveis e não palpáveis sub-
metidas a este método.
Conclusões: A LSR é um método com curva de aprendiza-
gem rápida pelos radiologistas, que foi bem aceito pelos ci-
rurgiões e pacientes. A LSR mostrou-se um alternativa aos 
métodos tradicionais de marcação pré quimioterapia e pré 
cirúrgica. Um benefício é a possibilidade de dispensar um 
novo procedimento quando realizada antes da quimiotera-
pia neoadjuvante.

MEDICINA NUCLEAR

PD.10.005
SPECT/CT COM IODO-131 EM PACIENTES COM 
CÂNCER DIFERENCIADO DE TIREOIDE
Autores: VERCOSA A. F. A.; BRITO A . E. T; JUAREZ B. 
A.; MOSCI C.; LIMA M. C. L.; ETCHEBEHERE E. C. S. C; 
SANTOS A. O.; ASSUMPÇÃO L. V. M., ZANTUT-WITT-
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MANN D. E.; RAMOS C. D.
Instituição: Serviço de Medicina Nuclear do Departamen-
to de Radiologia e Disciplina de Endocrinologia do De-
partamento de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da 
UNICAMP.
Autor Responsável Trabalho: Dra. Alinne Verçosa
E-mail Autor Responsável Trabalho: vercosaa@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar possíveis mudanças no estadiamento e conduta determi-
nadas por imagens SPECT/CT realizadas em complementa-
ção à pesquisa de corpo inteiro (PCI) com iodo-131 (131I) 
antes da radiodoterapia (RIT) em pacientes com câncer dife-
renciado de tireoide (CDT).
Material e métodos: Foram selecionados 50 pacientes porta-
dores de CDT que realizaram imagens de SPECT/CT comple-
mentares à PCI pré-RIT, sendo 42 mulheres, idade média 48 
anos, 46 com CDT papilífero e 4 CDT folicular, 27 deles rea-
lizando a primeira PCI e 23 PCI de acompanhamento. As ima-
gens foram realizadas 48 ou 72h após a administração 5mCi 
de 131I. Dois médicos nucleares avaliaram a mudança de es-
tadiamento e conduta terapêutica determinadas pelas imagens 
SPECT/CT associadas à PCI, comparadas à PCI isoladamente.
Autor Responsável Trabalho: O SPECT/CT identificou 
comprometimento linfonodal de 3/50 (6%) pacientes e ex-
cluiu em 2/50. Um 1/50 paciente apresentou suspeita de me-
tástase pulmonar à PCI de acompanhamento, mas o SPECT/
CT revelou metástase óssea em costela. Houve mudança de 
conduta terapêutica em 6 (12%) pacientes por alteração da 
atividade terapêutica de 131I administrada.
Conclusões: A associação de SPECT/CT à PCI pré-RIT con-
tribui para o correto estadiamento ou reestadiamento de por-
tadores de CDT, modificando o tratamento do CDT em parte 
significativa dos casos.

PD.10.006
AVALIAÇÃO DA BIODISTRIBUIÇÃO DE CLORETO 
DE GÁLIO-68 EM RATOS
Autores: OLIVEIRA, C. S.; TOBAR N.; SMILGYS, B.; RO-
DRIGUES, V. P. C.; AMORIM, B. J.; MOSCI, C.; BRUNET-
TO, S. Q.; DIAS, L. A. P.; MENGATTI, J.; RAMOS, C. D.
Instituição: Serviço de Medicina Nuclear do Departamento 
de Radiologia do Hospital de Clínicas da Unicamp e Institu-
to de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
Autor Responsável Trabalho: Dra. Carla Oliveira
E-mail Autor Responsável Trabalho: carla.soli68@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Anali-
sar biodistribuição de cloreto de gálio-68 (68GaCl3) em ratos.
Material e métodos: O 68GaCl3 foi obtido pela eluição de 
um gerador 68Ge/68Ga com 10 mL de HCl 0,1M, tampona-
do com NaOH 0,4% e injetado em 7 ratos machos adultos 
SHRxWKY (11 ± 3 MBq). Imagens de corpo inteiro foram 
adquiridas em equipamento PET/CT nos tempos 10, 30, 60 e 
120 minutos pós-injeção. Foram coletadas amostras de san-
gue aos 30, 80 e 160 min e amostras biológicas de um dos 
animais (fígado, baço, grandes vasos e urina) e estudadas em 
contador gama tipo poço. Os dados foram analisados estatis-
ticamente por ANOVA e teste de Bonferroni.
Autor Responsável Trabalho: A biodistribuição de 
68GaCl3 em ratos inclui captação homogênea do radiofár-
maco no fígado, baço e medula óssea. Os vasos da base do 
coração e ventrículos apresentaram captação constante nas 
imagens sequenciais, sugerindo permanência no pool vascu-
lar. Há também discreta excreção urinária, verificada até nas 
imagens mais tardias.

Conclusões: A biodistribuição de 68GaCl3 entre 10 e 120 
min inclui pool sanguíneo, fígado, baço e medula óssea, ha-
vendo discreta excreção urinária, o que sugere que há ligação 
proteica do 68Ga. É possível especular que a biodistribuição 
do gálio-68 na forma química de cloreto pode assemelhar-se 
à do gálio-67 na forma de citrato.

NEURORRADIOLOGIA 

PD.11.001
AVALIAÇÃO DO VOLUME DA SUBSTÂNCIA CIN-
ZENTA PROFUNDA, ESPESSURA CORTICAL E DA 
INTEGRIDADE DA SUBSTÂNCIA BRANCA EM PA-
CIENTES COM EPILEPSIA DE AUSÊNCIA
Autores: CORRÊA, D. G.; VENTURA, N.; ZIMMER-
MANN, N.; DORING, T. M.; TUKAMOTO, G.; LEME, J.; 
PEREIRA, M.; D’ANDREA, I.; RÊGO, C.; ALVES-LEON, 
S.; GASPARETTO, E. L.
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro
Autor Responsável Trabalho: Dr. Diogo Goulart Corrêa
E-mail Autor Responsável Trabalho: diogogoulartcorrea@
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar a espessura cortical e o volume das estruturas de substân-
cia cinzenta profunda, assim como da integridade da subs-
tância branca, em pacientes com epilepsia de ausência (EA).
Material e métodos: Pacientes com EA típica da infância e 
juvenil, em uso de medicação anti-epiléptica, foram compara-
dos com controles, pareados por sexo e idade. Foram realiza-
das as sequências T1-3D gradiente eco e DTI em um aparelho 
de 1,5 Tesla. O FreeSurfer foi usado para realizar reconstru-
ção e segmentação cortical e da substância cinzenta profunda. 
Para a análise do DTI, foi criado um esqueleto de substância 
branca, para aferição, baseada em voxels, da anisotropia fra-
cionada, e difusividades média, radial e axial. Foi considera-
do um valor de p < 0,05 em todas as comparações realizadas.
Autor Responsável Trabalho: Pacientes com EA apresen-
taram diminuição do FA e aumento da difusividade medial e 
radial no joelho e tronco do corpo caloso e na coroa radiada 
anterior direita e diminuição da difusividade axial na radia-
ção talâmica posterior esquerda, pedúnculo cerebelar inferior 
esquerdo, pedúnculo cerebral direito e trato corticoespinal 
direito. Não houve diferenças significativas na espessura cor-
tical ou nos volumes da substância cinzenta profunda entre os 
pacientes com EA e os controles.
Conclusões: Anormalidades no DTI podem ajudar a enten-
der melhor a fisiopatologia da EA.

PD.11.017
AVALIAÇÃO LONGITUDINAL DA CONECTIVIDA-
DE EM REPOUSO, INTEGRIDADE DA SUBSTÂNCIA 
BRANCA, ESPESSURA CORTICAL E VOLUME SUB-
CORTICAL EM PACIENTES HIV-POSITIVO
Autores: CORRÊA, D.G.; ZIMMERMANN, N.; VENTU-
RA, N.; TUKAMOTO, G.; DORING, T.; LEITE, S.C.B.; 
FONSECA, R.P.; LOPES, F.C.R.; GASPARETTO, E.L.
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE  
JANEIRO
Autor Responsável Trabalho: Dr. Diogo Goulart Corrêa
E-mail Autor Responsável Trabalho: diogogoulartcorrea@
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: 
Avaliar longitudinalmente a espessura cortical e volumes de 
substância cinzenta profunda, a partir da sequência T1-tridi-
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mensional gradiente eco; integridade da substância branca, 
avaliada a partir da imagem por tensor de difusão (DTI); e 
conectividade funcional, através de ressonância magnética 
funcional no estado de repouso (RS-FMRI), de pacientes 
HIV positivos.
Material e métodos: Doze pacientes HIV-positivo em te-
rapia anti-retroviral altamente ativa (TARAA) estável, com 
linfócitos T CD4+>200 células/mL e carga viral<50 cópias/
mL foram submetidos a dois exames de ressonância magné-
tica (RM), em um intervalo médio de 30,4 meses. Nenhum 
dos pacientes apresentava demência relacionada ao HIV. T1 
tridimensional gradiente eco, DTI, ao longo de 30 direções 
não colineares e RS-FMRI foram realizadas utilizando um 
aparelho de 1,5 Tesla.
Autor Responsável Trabalho: Não houve diferenças signifi-
cativas na espessura cortical, volumes da substância cinzenta 
profunda e nos parâmetros de difusividade entre os exames 
nos dois momentos. Foram identificadas cinco redes de co-
nectividade no estado de repouso nos participantes. Na se-
gunda RM, os pacientes HIV-positivo apresentaram áreas au-
mentadas de conectividade nas redes visual, frontoparietal e 
cerebelar, em comparação com a primeira RM (considerando 
p <0,05).
Conclusões: RS-FMRI é uma técnica útil para detectar alte-
rações longitudinais no cérebro de pacientes HIV-positivo, 
em uma tentativa de compensar danos cerebrais causados 
pela infecção.

PD.11.021
IMAGEM POR TENSOR DE DIFUSÃO EM PACIEN-
TES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO E 
DÉFICIT DE MEMÓRIA
Autores: CORREÊA, D.G.; ZIMMERMANN, N.; BOR-
GES, R.S.; PEREIRA, D.B.; DORING, T.M.; FONSECA, 
R.P.; GASPARETTO, E.L.
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE  
JANEIRO
Autor Responsável Trabalho: Dr. Diogo Goulart Corrêa
E-mail Autor Responsável Trabalho: diogogoulartcorrea@
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar se pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES) com 
e sem déficit de memória diferem de indivíduos saudáveis em 
termos de integridade da substância branca.
Material e métodos: Vinte pacientes com LES e déficit de 
memória foram comparados a 47 pacientes com LES sem dé-
ficit de memória e 22 controles, pareados por sexo, idade e es-
colaridade. A imagem por tensor de difusão (DTI) foi realiza-
da ao longo de 30 direções não-colineares em um aparelho de 
1,5 Tesla e pós-processadas pelo método tract-based spatial 
statistics, para cálculo da anisotropia fracionada (FA). As di-
fusividades mediana, radial e axial também foram calculadas.
Autor Responsável Trabalho: Comparados aos controles, 
os pacientes com LES com e sem déficit de memória apresen-
taram diminuição da FA e aumento da difusividade radial na 
radiação talâmica anterior bilateral, fascículo fronto-occipital 
inferior, fascículo longitudinal superior, fascículo uncinado, 
trato corticoespinal e corpo caloso. A comparação entre os 
dois grupos de pacientes com LES não apresentou diferenças 
significativas em nenhum parâmetro de difusividade.
Conclusões: O DTI pode detectar anormalidades extensas na 
substância branca aparentemente normal de pacientes com 
LES com e sem déficit de memória em relação aos controles. 
Entretanto, não houve diferença entre os grupos de pacientes 
com LES.

PD.11.051
VARIAÇÃO NO VOLUME SANGÜÍNEO CEREBRAL 
RELATIVO APÓS O TRATAMENTO COM RADIOTE-
RAPIA / TEMOZOLOMIDA PODE SER PREDITOR DE 
SOBREVIDA EM PACIENTES COM GLIOBLASTOMA?
Autores: DAN,L.F.; BEZERRA, M.M.; PALMEIRA, 
R.T.B.A.; RODRIGUES, M.M.; AYRES, A.S.; HIRATA, 
F.C.C.; LEITE, C.C.; GARCIA, M.R.T.
Instituição: Instituto do Câncer do Estado de São Paulo da 
Faculdade de Medicina da USP
Autor Responsável Trabalho: Dra. Lara de Freitas Dan
E-mail Autor Responsável Trabalho: laradan_8@yahoo.
com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar a influência na sobrevida dos pacientes com glioblastoma 
(GBM) comparando as alterações dos parâmetros de perfusão 
na ressonância magnética (RM) com as mesurações obtidas 
antes da cirurgia e após a Radioterapia com Temozolomida 
concomitante (RT-TMZ).
Material e métodos: Foram analisados retrospectivamente 
os dados de 29 pacientes com GBM tratados com RT-TMZ. 
Foi avaliada a alteração do volume sanguíneo cerebral relati-
vo (rCBV) antes da cirurgia e na primeira RM realizada após 
a terapia com RT-TMZ. Foi realizada uma análise para cor-
relacionar as alterações nos parâmetros de perfusão cerebral 
e sobrevida global.
Autor Responsável Trabalho: A sobrevida média global 
desde o início da RT-TMZ até a morte foi de 718 dias. A 
sobrevida média em pacientes que tiveram um aumento de 
rCBV entre as medidas pré e pós-RT-TMZ foi de 627 dias 
e a sobrevida média nos pacientes com uma diminuição do 
rCBV durante este período foi de 739 dias.
Conclusões: As alterações no volume sangüíneo cerebral 
relativo após RT-TMZ parecem estar relacionadas com a so-
brevida global.

PD.11.087
GLIOMAS DE VIAS ÓPTICAS E ESTUDO VOLUMÉ-
TRICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: A QUI-
MIOTERAPIA IMPORTA?
Neurorradiologia
Autores: CALIXTO, N; SIMAO,G, SANTOS, AC; OLIVEI-
RA, R; VALERA, E; DARIGO, G; CINTRA, M; MELLO, A
Instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (HCFMRP-
-USP)
Autor Responsável Trabalho: Dra. Nathalia Cunha Calixto
E-mail Autor Responsável Trabalho: nathaliacalixto28@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Os 
gliomas de vias ópticas representam 5% dos tumores cere-
brais pediátricos e geralmente aparecem histologicamente 
como astrocitomas de baixo grau. Devido a seu comporta-
mento imprevisto, as opções de tratamento ainda são con-
troversas, envolvendo vigilância, cirurgia, quimioterapia e 
radioterapia. Neste estudo, realizamos a análise volumétricas 
de gliomas envolvendo as regiões óptico-quiasmáticas e hi-
potalâmica para comparar a evolução das neoplasias tratadas 
com e sem quimioterapia.
Material e métodos: Foram analisados retrospectivamente 
14 pacientes com gliomas de vuias ópticas que foram sub-
metidos a Ressonância Magnética em nosso departamento de 
janeiro de 2000 a outubro de 2015. Um total de 45 RM de 
encéfalo foram incluídas, com uma média de 3,2 estudos/pa-
ciente. A avaliação das lesões foi realizada manualmente por 
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um Neurorradiologista, usando o Software DISPLAY.
Autor Responsável Trabalho: Os resultados mostraram 
uma redução de 4,4% do volume das lesões do Grupo 1 no 
Tempo 2 e um aumento de 5,3% no tempo 3. Para o Grupo 2 
encontramos uma ligeira redução (5%) do volume total das 
lesões, ambas sem significância estatística (p> 0,05).
Conclusões: Da limitada série analisada neste estudo, não 
foram observadas diferenças significativas entre os grupos 
tratados e não tratados com quimioterapia. Maiores estudos 
prospectivos são necessários para melhor avaliar o efeito da 
quimioterapia nestas lesões.

TÉCNICAS RADIOLÓGICAS

PD.15.007
ANALISE COMPARATIVA DE DIFERENÇAS ENTRE 
O SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO E O 
MANUAL EM EXAMES DE TÓRAX.
Autores: FERREIRA,E. S.;OLIVEIRA, A. R. DE;MOREI-
RA, N. C.
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGU-
LO MINEIRO
Autor Responsável Trabalho: Dra. Neliane Moreira
E-mail Autor Responsável Trabalho: nelianebio@ 
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Este 
trabalho tem o objetivo de comparar os modos automático e 
manual de exposição na aquisição de imagens utilizando um 
phantom antropomórfico de tórax.
Material e métodos: As imagens do phantom foram adqui-
ridas em um aparelho XR 6000 da GE em incidências poste-
roanterior-PA (mural) e anteroposterior-AP (mesa). No modo 
automático de exposição foi selecionado o paciente médio. 
No modo manual foi utilizado cálculo para determinar os 
fatores elétricos. As imagens foram apresentadas a residen-
tes do serviço de radiologia, sem que fossem informadas as 
condições de aquisição, para que selecionassem as melhores 
imagens para diagnóstico.
Autor Responsável Trabalho: As imagens obtidas no mural 
com o modo manual de exposição foram consideradas de melhor 
qualidade pelos residentes, bem como utilizaram fatores elétri-
cos mais baixos, o que resulta em uma menor dose no paciente.
Conclusões: No estudo realizado o modo manual mostrou-se 
melhor que o automático tanto na qualidade da imagem quan-
to na proteção radiológica.

PD.15.012
OTIMIZAÇÃO DE DOSES DE RADIAÇÃO EM EXA-
MES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RE-
ALIZADOS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS EM UM 
HOSPITAL FILANTRÓPICO DE SÃO PAULO
Autores: ASSUNÇÃO, F.B.; GOTO, R.E.; ROCHA, A.J.
Instituição: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo
Autor Responsável Trabalho: Dra. Fernanda Boldrini  
Assunção
E-mail Autor Responsável Trabalho: fernandabassuncao@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar protocolos de doses de radiação de exames de tomografia 
computadorizada (TC) de crânio pediátrico, considerando o 
diâmetro dos crânios e a suspeita clínica desses pacientes e, a 
partir disso, propor um novo protocolo otimizado que resulte 
em imagens com qualidade diagnóstica e com doses de radia-

ção reduzidas.
Material e métodos: Foram analisados protocolos técnicos 
e o índice de dose de radiação (CTDI) dos exames de TC de 
crânio realizados em pacientes com microcefalia e hidroce-
falia, de 0-10 anos, entre os anos de 2013 e 2016. O SSDE 
(do inglês Specific Size Dose Estimates) foi calculado e os 
diâmetros cranianos medidos por ferramenta do IMPAX.
Autor Responsável Trabalho: Não houve linearidade entre 
doses de radiação e diâmetros cranianos nos protocolos ini-
cialmente avaliados. A partir disso, foi proposta a otimização 
do protocolo com a alteração da corrente máxima de acordo 
com o diâmetro do crânio do paciente e a suspeita diagnós-
tica. A alteração possibilitou a redução da dose de radiação 
com a manutenção da qualidade e da capacidade diagnóstica 
das imagens adquiridas.
Conclusões: Foi possível obter um protocolo otimizado para 
exames de TC de crânio em pacientes pediátricos garantindo 
a qualidade diagnóstica das imagens e reduzindo os riscos 
de exposição a elevadas doses de radiação nesses pacientes.

TÓRAX

PD.16.010
DETECÇÃO PRECOCE DE CÂNCER DE PULMÃO 
COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 
ULTRA-BAIXA DOSE EM VARREDURA DE ANGIO-
GRAFIA TC CORONARIANA EM PACIENTES COM 
SUSPEITA DE DOENÇA CORONARIANA
Autores: PANCINI, G. S.1,2; ZANON, M.1,2; TORRES, F. 
S.2; SOUZA V. V. S.2; WATTE, G.2; HOCHHEGGER, B.1,2; 
SILVEIRA, P. A.2; DIAS, A. B.2; GASPAROTTO, L. J.2; 
MARTINS, V. 2, AMARAL, R. H.2; CONCATTO N. H.3.
Instituição: 1 - Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre, RS; 2 - Irmandade Santa Casa de Miseri-
córdia de Porto Alegre, RS; 3 - Universidade de Caxias do 
Sul, RS
Autor Responsável Trabalho: Dr. Adriano Basso Dias
E-mail Autor Responsável Trabalho: adrianobassodias@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar se a associação de tomografia computadorizada de ultra-
-baixa dose (TCUBD) ao protocolo de angiografia coronaria-
na por tomografia computadorizada (ACTC) para pacientes 
com suspeita de doença coronariana (DC) seria útil para a 
rastreamento do câncer de pulmão.
Material e métodos: Este estudo prospectivo incluiu 175 pa-
cientes com suspeita de DC, com idade entre 40 e 80 anos. 
Eles foram submetidos a ACTC para avaliação de doença 
cardíaca, além de serem submetidos ao rastreamento TCUBD 
(80 kVp e 15 mAs) para diagnóstico precoce de câncer de 
pulmão. O incremento da dose de radiação foi avaliado.
Autor Responsável Trabalho: A TCUBD identificou 71 pa-
cientes com nódulos pulmonares (41%). O câncer de pulmão 
foi detectado em seis pacientes devido à TC rastreamento 
(rendimento diagnóstico: 3%). Destes, quatro casos (66%) 
não puderam ser detectados no campo de visão da cardiolo-
gia. A maioria dos pacientes encontrava-se em estádios ini-
ciais da doença (três no estádio IA e um no estádio IB). Dois 
pacientes diagnosticados nos estágios IIIB e IV morreram 
devido a complicações do câncer. Houve um incremento da 
dose de radiação de 1.22 ± 0.53 %.
Conclusões: O câncer de pulmão pode ser detectado em está-
gios precoces usando protocolos adicionais de ultra-baixa dose 
em varreduras ACTC entre pacientes com suspeita de DC.
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PD.16.019
USO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE 
MÚLTIPLOS DETECTORES PARA AVALIAR OS RE-
SULTADOS DA TERMOPLASTIA BRÔNQUICA.
Autores: ZANON,M.1,2; STRIEDER,D.1; RUBIN,A.1; 
MARCHIORI,E.3; WATTE,G.1; CARDOSO,P.4; 
BARROS,M.5; HOCHHEGGER,B.1,2; CONCAT-
TO,N.H.6;AMARAL,R.H.2;GASPAROTTO JR ,L.,2; SIL-
VEIRA,P.A.2; DIAS,A.B.2;MARTINS.V.2
Instituição: 1. Irmandade Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre; 2. Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre; 3. Universidade Federal do Rio de Janei-
ro; 4. Universidade de São Paulo; 5. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul; 6. Universidade de Caxias 
do Sul
Autor Responsável Trabalho: Dr. Adriano Basso Dias
E-mail Autor Responsável Trabalho: adrianobassodias@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Uti-
lização da tomografia computadorizada de múltiplos detec-
tores(TCMD) para avaliar o tratamento com termoplastia 
brônquica(TB) para asma persistente grave.
Material e métodos: Com a aprovação do conselho de revi-
são institucional e do consentimento informado, os dados de 
TCMD de 26 pacientes com asma persistente grave que fo-
ram submetidos à imagem antes e após BT foram analisados 
retrospectivamente. As alterações nos seguintes parâmetros 
foram avaliadas: volume pulmonar total(VPT), densidade 
pulmonar média(DPM), espessura de parede das vias aéreas 
(EPA), índice de aprisionamento aéreo(densidade<-856HU), 
e relação inspiração/expiração(índice E/I). Foram avaliadas 
alterações na pontuação do Questionário de Qualidade de 
Vida da Asma(QQVA)
Autor Responsável Trabalho: Os VPT medianos pré 
e pós-BT foram 2668(2226-3096)ml e 2399(1964-
2802;p=0,08)ml, respectivamente. Os pacientes apresenta-
ram melhora da obstrução, nos valores de aprisionamento 
aéreo [mediana pré-tratamento,14,25%(intervalo interquar-
til(IR),1,83 -16,93%);média pós-tratamento,3,65%(IR,1,23 
- 6,20%);P<0,001] e nos valores de DPM (pré-procedimen-
to, -702±72 HU,pós-procedimento,-665±66 HU,p<0,01).O 
índice E/I também diminuiu [ mediana pré-TB, 0,8485(IR 
0,808-0878);pós-TB, 0,7987(IR 0,763-0828);p<0,01]. 
Mediana EPA também diminuiu após TB [pré-tratamen-
to, 1,5(0,53-1,52)mm; pós-tratamento 1,1(0,63 -1,62)mm; 
p<0,05]. Houve uma alteração geral média do QQVA DE 
1,00± 1,35 (p<0,001),indicando melhora clínica da asma.
Conclusões: Nosso estudo mostrou melhora nas medidas 
de TC após TB, juntamente com alterações na pontuação 
AQLQ.Assim,TCMD pode ser útil para a avaliação dos pa-
cientes submetidos a este tratamento.

RELATO DE CASO

ABDOMINAL/TRATO DIGESTÓRIO

PD.01.048
SÍNDROME HETEROTÁXICA COM POLIESPLENIA 
E ADENOCARCINOMA DE COLÉDOCO: UMA AS-
SOCIAÇÃO RARA
Autores: DE MIRANDA, C.L.V.M.; DE MIRANDA C.V.

V.M.; BARBOSA, F.G.; NOGUEIRA, C.C.B.; FERREIRA 
H.I.; ROCHA, A.M.; JÚNIOR, J.M.A.; GODINHO, A.M.R.; 
SOUSA, S.B.R.; WALLIM, R.M.
Instituição: UDI HOSPITAL - São Luís, MA, Brasil
Autor Responsável Trabalho: Biom. Carla Lorena Vasques 
Mendes de Miranda
E-mail Autor Responsável Trabalho: carlalorena_ 
miranda@hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: Apresentar um 
caso raro de síndrome heterotáxica (SH) associado ao adeno-
carcinoma de colédoco.
História clínica: Masculino, 65 anos, com dor abdominal 
e icterícia colestática. A ultrassonografia abdominal eviden-
ciou lesão hipoecogênica sólida, preenchendo parcialmente 
o terço médio e distal do colédoco, determinando acentuada 
dilatação das vias biliares a montante. A tomografia compu-
tadorizada e colangioressonância confirmaram os achados 
e demonstraram agenesia do pâncreas dorsal, poliesplenia, 
anomalia de rotação intestinal e agenesia do segmento su-
prarrenal da veia cava inferior com drenagem para o sistema 
ázigo. Foi considerada a hipótese de SH com poliesplenia, 
associado a provável lesão periampular. Após a abordagem 
cirúrgica, o histopatológico foi compatível com adenocarci-
noma moderadamente diferenciado do colédoco.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: SH ou situs ambi-
guus é caracterizada por anomalias de órgãos e vasos asso-
ciado à dismorfismos, envolvendo um grande espectro de 
variações. É classificada nas categorias com poliesplenia ou 
asplenia. O diagnóstico na maioria é incidental e não há rela-
tos de associação com neoplasias, sendo este caso o primeiro.
Conclusões: Destacamos a importância da caracterização por 
imagem da SH com poliesplenia em conjunto com adenocarci-
noma de colédoco, devido sua raridade e necessidade de reco-
nhecimento pré-operatório, evitando complicações cirúrgicas.

PD.01.055
ÍLEO BILIAR JEJUNAL: RELATO DE CASO RARO
Autores: LUIZA, C. P.; ANDRE, F.; NOVACK, P. R.
Instituição: Hospital de Caridade de Ijuí
Autor Responsável Trabalho: Dra. Luiza Caye Pereira
E-mail Autor Responsável Trabalho: luizacpereira@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: Íleo biliar, uma 
urgência médica, é uma causa incomum de obstrução gas-
trointestinal e apresenta quadro clínico inespecífico. Descre-
ve-se um caso com apresentação atípica de obstrução jejunal 
e seus achados radiológicos descritos na literatura.
História clínica: Mulher de 66 anos com múltiplas comor-
bidades, inclusive colelitíase, apresenta quadro clínico de 
obstrução intestinal há três dias. No estudo tomográfico foi 
identificado como fator obstrutivo um cálculo biliar de bai-
xa densidade no jejuno, além de fístula colecistoduodenal e 
aerobilia. Foi realizada laparotomia de urgência seguido de 
planejamento de colecistectomia.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: O íleo biliar predo-
mina em mulheres e idosos, sendo responsável por menos de 
5% das causas obstrutivas mecânicas do delgado. Acomete 
apenas 0,3 – 0,5% dos portadores de colelitíase e apresenta 
alta mortalidade, atingindo até 27%. O sítio mais comum de 
fistulização é duodenal e de obstrução, no íleo terminal por-
tanto a ocorrência ao nível jejunal é rara, de apenas 15% dos 
casos. A TC é o exame diagnóstico de escolha, com sensibi-
lidade de 93%. Sua clássica apresentação é a tríade de Rigler 
(aerobilia, cálculo biliar ectópico e obstrução intestinal), em 
somente 36% dos casos.
Conclusões: Causas raras de obstrução intestinal fazem parte 
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dos diagnósticos diferenciais para o médico radiologista, cuja 
identificação precoce contribui com redução da mortalidade.

PD.01.100
DUPLA VESICULAR BILIAR: RELATO DE CASO
Autores: PARRA, L. Q.; MAGALHÃES, M. D.; GUIMA-
RÃES, A. R. C.; GUIMARÃES, A. F. B. C.
Instituição: Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM
Autor Responsável Trabalho: Sra. Monique Magalhães
E-mail Autor Responsável Trabalho: monique@live.ru
Descrição sucinta do propósito do relato: A duplicação da 
vesícula biliar (DVB) é uma anomalia congênita rara. Pode 
ser classificada em duplicações verdadeiras e em vesículas 
acessórias. A sintomatologia é idêntica aos casos vesícula 
única. O diagnóstico pode ser feito no pré-operatório através 
de exames ou após laparoscopia. Este estudo tem como obje-
tivo descrever e classificar a duplicação de vesícula biliar em 
um ensaio iconográfico através das imagens de ultrassom e 
ressonância magnética.
História clínica: Paciente feminina, 23 anos apresentou dor 
abdominal difusa e de alta intensidade. Foi realizado exame 
físico que sugeriu apendicite, realizou-se videolaparoscopia 
confirmando o diagnóstico, porém como achado incidental  en-
controu-se vesícula biliar dupla com funcionalidade preservada.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: Os exames de ultras-
sonografia e colangiorressonância foram realizados posterio-
res a cirurgia, sendo confirmadas duas vesículas biliares com 
planos de clivagens completos entre si bem como identifica-
ção dos infundíbulos e ductos císticos.
Conclusões: As anomalias do trato biliar são pouco comuns, 
a DVB é uma anomalia atípica, sendo importante a demons-
tração dos seus achados a fim de programar melhor o ato ci-
rúrgico, evitando possível iatrogenia tal como lesão de um 
dos seus ductos císticos.

PD.01.101
HÉRNIA ABDOMINAL INTERNA APÓS BYPASS 
GÁSTRICO EM Y DE ROUX: RELATO DE CASO
Autores: BISPO, R.K.A.; ALVARENGA, E.B.A.; FRIS-
TACHI, B.A.; OLIVEIRA, L.R.; ARAUJO, M.C; MACE-
DO, M.L.
Instituição: Hospital Santa Marcelina
Autor Responsável Trabalho: Dra. Raisa Karla de Aze-
vedo Bispo
E-mail Autor Responsável Trabalho: raikarla@hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: A herniação 
transmesentérica é apontada como uma das complicações 
tardias do bypass gástrico em Y de Roux, ocorrendo em cerca 
de 2,2% dos casos. É uma emergência cirúrgica e o retardo 
no seu diagnóstico pode levar a gangrena de comprimentos 
variáveis de intestino, com alta morbimortalidade.
História clínica: Neste relato de caso, descrevemos um pa-
ciente do sexo masculino, 48 anos, que deu entrada no pronto 
atendimento com dor abdominal aguda intensa difusa, dis-
tensão abdominal e vômitos. Ao exame clínico apresentava 
dor à descompressão brusca difusa. História prévia de bypass 
gástrico há 3 anos.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: A Tomografia com-
putadorizada com contraste evidenciou alças intestinais 
agrupadas com paredes espessadas e formação de nível hi-
droaéreo, ingurgitamento vascular com vasos mesentéricos 
superiores de trajeto circular e pequena quantidade de líquido 
livre entre alças e em fundo de saco. Na laparotomia media-
na infraumbilical, foi evidenciada herniação interna de alças 
de delgado por abertura no local de sutura prévia do mesen-

tério, com sinais de hipoperfusão após do ângulo de Treitz 
em até 40 cm. Foi desfeita a torção do mesentério, consta-
tada a viabilidade das alças envolvidas, e sutura da abertura  
no mesentério.
Conclusões: O relato aborda a correlação dos achados tomo-
gráficos e cirúrgicos, com fotografias tiradas após abertura 
do peritônio.

ABDOMINAL/TRATO GENITURINÁRIO

PD.02.035
SÍNDROME DE WUNDERLICH: HEMORRAGIA RE-
NAL NÃO TRAUMÁTICA – RELATO DE CASOS
Autores: STRIEDER, D.L.; SPERB, A.P.V.F.; HOLZ, G.G.; 
HOEFEL FILHO, J.R.
Instituição: Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul.
Autor Responsável Trabalho: Dra. Débora Lunkes Strieder
E-mail Autor Responsável Trabalho: deboralkstrieder@
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: A Síndrome de 
Wunderlich (SW) é uma condição rara, caracterizada por 
hemorragia renal espontânea. Este diagnóstico deve estar 
presente sempre que o radiologista avaliar hemorragia renal 
não traumática.
História clínica: Relataremos dois casos de pacientes inter-
nados para tratamento de pneumonia, que iniciaram subita-
mente com dor em flanco, redução dos índices hematimétri-
cos, sem história de trauma. Ambos realizaram tomografia 
computadorizada (TC)com contraste endovenoso, eviden-
ciando-se extensas hemorragias no espaço perinéfrico uni-
lateralmente. Optou-se por tratamento conservador devido 
à estabilidade hemodinâmica. Na investigação etiológica, 
atribuiu-se a SW à cálculos e cistos renais, respectivamente.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: SW é caracterizada 
pela tríade de Lenk: dor, massa em flanco e choque hipovo-
lêmico. Etiologia é variável, geralmente associada à neopla-
sias benignas e malignas, respectivamente angiomiolipoma e 
carcinoma de células renais os mais frequentes. Há descrição 
sobre condições não-neoplásicas (cálculos, cistos renais, cau-
sas vasculares e adrenais). TC é essencial para diagnóstico 
e elucidação etiológica. Tratamento depende da extensão da 
hemorragia, admitindo-se manejo conservador/embolização 
angiográfica quando há estabilidade hemodinâmica, e nefrec-
tomia em quadros instáveis.
Conclusões: SW deve ser aventada frente à hemorragia renal 
espontânea. O conhecimento da síndrome e etologias devem 
fazer parte do raciocínio diagnóstico. Nos casos relatados os 
diagnósticos foram estabelecidos pela radiologia, dispensan-
do procedimentos diagnósticos invasivos. A evolução dos pa-
cientes foi satisfatória.

CARDIOVASCULAR

PD.04.003
CORAÇÃO ENTRECRUZADO
Autores: FERREIRA, A.F.P.; ARAUJO FILHO, J.A.B.; 
PAIVA, A.F.L.; OLIVEIRA, D.S.; ROSEMBERG, S.; 
LIMA, C.A.; CASTRO, R.N.C.; NOGUEIRA-FILHO, J.M.; 
NOMURA,C.H.
Instituição: INCOR - FMUSP
Autor Responsável Trabalho: Dra. Ana Flávia Pina Ferreira
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E-mail Autor Responsável Trabalho: flavinhapferreira@
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: Esse trabalho 
tem por objetivo relatar um caso de um paciente diagnóstica-
do com Coração Entrecruzado, uma anomalia rara e por isso 
de interesse à comunidade médica.
História clínica: Patient V.L.D.O, sexo masculino, vinha 
apresentando longas pausas entre as mamadas devido a 
falta de ar desde seu primeiro dia de vida. A mãe nega-
va outros sintomas. Foi admitido em nosso serviço em 
22/01/2013, com 20 dias de vida, quando foi submetido a 
uma angiotomografia de artérias pulmonares para investi-
gação de seu sintoma.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: A TC mostrou cone-
xões atrioventriculares concordantes, em criss-cross, ventrí-
culo direito hipertrofiado, com posição anterior e à esquerda 
e ventrículo esquerdo posicionado posteriormente e à direita. 
Foi observado também dextrocardia, conexões ventriculoar-
teriais discordantes e comunicação interatrial ampla. Coração 
entrecruzado é uma anomalia extremamente rara, represen-
tando menos de 0,1% de todas as cardiopatias congênitas. 
Caracteriza-se pela rotação embrionária da massa ventricular 
em seu eixo longo, no sentido horário ou anti-horário, sem 
movimento concomitante dos átrios. Portanto, os ventrículos 
mudam sua relação espacial e se posicionam contralateral-
mente aos átrios aos quais se conectam.
Conclusões: Devido às complexas mudanças estruturais, 
esta anomalia muitas vezes não é reconhecida. O diagnóstico 
torna-se mais difícil devido à similaridade da apresentação 
clínica com as demais anormalidades de conexão.

PD.04.020
ARTÉRIA CORONÁRIA ÚNICA ASSOCIADA A IN-
FARTO MIOCÁRDICO E ARRITMIA VENTRICULAR.
Autores: CANEVARI TS, GIANOTTO P, ABDALLA GL, 
BERCHT AMG, ROCHA MA, CELLARIUS M, MORAES 
T, PAIVA AF, ÁVILA F, PARGA JR, NOMURA CH, RO-
CHITTE CE.
Instituição: Serviço de Ressonância Magnética e Tomogra-
fia Computadorizada Cardiovascular - Instituto do Coração 
(InCor) - HCFMUSP- São Paulo- Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dra. Thalita Canevari
E-mail Autor Responsável Trabalho: thacanevari@yahoo.
com.br
Descrição sucinta do propósito do relato: As anomalias 
coronárias são entidades raras e associadas a morte súbita em 
jovens. A artéria coronária única (ACU), caracterizada por 
vaso que emerge de um dos seios de Valsalva, suprindo todo 
o coração, representa 0,024-0,066% dos casos.
História clínica: Paciente jovem com prolapso valvar mitral 
e taquicardia ventricular não sustentada, com queixa de pre-
cordialgia após esforço e eletrocardiograma sem alterações 
isquêmicas. Enzimas cardíacas elevadas e ressonância mag-
nética cardíaca (RMC) demonstrou infarto agudo anterolate-
ral e infarto inferior prévio. Angiotomografia de coronárias 
com ACU emergindo do seio coronariano direito, suboclusão 
em artéria circunflexa (ACX) e redução importante em ar-
téria coronária direita (ACD). O cateterismo mostrou lesão 
importante em ACD e trombo em ACX comprovados por 
ultrassom intracoronário. Cintilografia de controle mostrou 
hipocaptação transitória inferior e persistente anterolateral. 
Segue assintomátco, em tratamento clínico e investigação 
para trombofilia.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: A ACU é classifica-
da como RII-A de Lipton, com ampla manifestação clínica 
e potencial de isquemia. O caso descreve trombo em ACX e 

redução luminal não aterosclerótica em ACD. A fibrose de-
monstrada na RMC pode ser o substrato para arritmia.
Conclusões: A ACU é anomalia rara, levando a infarto e fibro-
se miocárdica. Esta entidade deve ser considerada no diagnos-
tico diferencial de jovens com sintomatologia cardiovascular.

PD.04.030
RELATO DE CASO: PSEUDOANEURISMAS APÓS 
ARTROSCOPIA PARA RECONSTRUÇÃO DO LIGA-
MENTO CRUZADO ANTERIOR
Autores: TENORIO. K.; STECCA, C.M.; FERNANDES, 
G.A.; BIDOIA, R.A.; BORGES, A.P.
Instituição: PRÓTON DIAGNÓSTICO – HOSPITAL CEN-
TRO MÉDICO DE CAMPINAS / SP
Autor Responsável Trabalho: Dr. Konrado Tenorio
E-mail Autor Responsável Trabalho: konradotenorio@
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: Relato de três ca-
sos de pseudoaneurisma da artéria genicular, após artroscopia 
de joelho para reconstrução do ligamento cruzado anterior 
(LCA). O conhecimento dessa complicação rara é importan-
te para que se suspeite da sua ocorrência em pacientes que 
apresentem hemartrose após artroscopia, para evitar o retardo  
do diagnóstico.
História clínica: Pacientes do sexo masculino, submetidos 
a artroscopia para reconstrução do LCA, apresentando como 
sintomas dor, edema e hemartrose de repetição.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: Lesões vasculares as-
sociadas à artroscopia do joelho são incomuns e representam 
0,008% das complicações deste procedimento. Os sintomas 
mais comuns são dor, massa pulsátil e hemartrose. O diag-
nóstico é suspeitado clinicamente e confirmado com Doppler, 
AngioTC, AngioRM e/ou arteriografia. As principais compli-
cações dos pseudoaneurismas são hemorragia, dor e trombo-
se. O tratamento é cirúrgico ou embolização intraluminal.
Conclusões: A importância do radiologista em reconhe-
cer esta complicação, que apesar de rara, apresenta po-
tencial risco de morte do paciente quando associada à 
grande sangramento.

INFORMÁTICA / GESTÃO / EDUCAÇÃO

PD.06.005
A VISÃO DA RADIOLOGIA ATRAVÉS DE UMA LIGA 
ACADÊMICA - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Autores: OLIVEIRA, L. DE S.; ARAÚJO, T. S.; DIAS, G. 
S.; ALMEIDA, G. S. B.; LINS, C. F.
Instituição: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/ 
Delfin Imagem
Autor Responsável Trabalho: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail Autor Responsável Trabalho: kerolins@ 
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do relato: A solicitação e 
interpretação de exames são grandes paradigmas na medicina 
atual. Nesse cenário, as ligas acadêmicas de radiologia sur-
gem como uma oportunidade de inserção precoce dos acadê-
micos de Medicina, atrelando o raciocínio clínico ao diagnós-
tico por imagem. Este trabalho visa descrever a abordagem 
de uma liga acadêmica de radiologia acerca da correlação 
clínico-radiológica.
História clínica: A liga acadêmica desenvolve seu trabalho a 
partir de encontros semanais, com aulas organizadas em mó-
dulos, baseadas na associação clínico-radiológica, princípios 
básicos dos exames e principais achados radiológicos encon-
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trados nas patologias. As sessões são ministradas por dois 
ligantes com a presença de dois médicos, um especialista no 
tema e um radiologista. Ao final de cada módulo, é realizada 
uma sessão de revisão com casos clínicos que permitem aos 
acadêmicos colocarem em prática e consolidar os conheci-
mentos adquiridos.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: A dinâmica da liga 
traz uma proposta benéfica ao abordar a radiologia aplica-
da às necessidades do médico generalista. A organização 
das sessões mostrou-se fundamental para a consolidação 
do conhecimento.
Conclusões: Assim, uma liga de radiologia pode se tornar 
um meio de associação entre as especialidades médicas 
e o ensino da radiologia, aumentando os conhecimentos 
radiológicos dos acadêmicos e aproximando-os desta área 
da Medicina.

PD.06.006
ABORDAGEM DO ABDOME AGUDO REALIZADA 
POR UMA LIGA ACADÊMICA DE RADIOLOGIA: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Autores: BRAGA, L. G.; SERAFIM, D. F.; CASTRO, L. V. 
A.; ALMEIDA, G. S. B.; LINS, C. F.
Instituição: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/ 
Delfin Imagem
Autor Responsável Trabalho: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail Autor Responsável Trabalho: kerolins@yahoo.
com.br
Descrição sucinta do propósito do relato: Abdome agudo 
é uma das síndromes clínicas mais comuns vivenciadas na 
prática médica, sendo fundamental a adequada solicitação e 
interpretação de exames de imagem para um diagnóstico rá-
pido e preciso. Este trabalho objetiva descrever a organização 
estrutural e didática da abordagem radiológica do abdome 
agudo em uma liga acadêmica de radiologia.
História clínica: Foi criado um módulo com quatro sessões, 
onde em cada encontro ocorria um caso clínico introdutório, 
seguido de uma revisão sobre a abordagem clínico-radiológi-
ca do paciente com dor abdominal na emergência e explica-
ção sobre cada tipo de abdome agudo: obstrutivo, inflamató-
rio, hemorrágico, isquêmico e perfurativo.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: As sessões objetiva-
ram unir o conhecimento da clínica com as corretas indica-
ções e interpretações de exames para elucidação do diagnós-
tico de cada um dos temas propostos. O conteúdo foi exposto 
e discutido na presença de um radiologista e de um cirurgião, 
tornando mais prática e sistematizada a abordagem dos pa-
cientes com abdome agudo.
Conclusões: Assim, atrelar as aulas ministradas por estu-
dantes com a experiência de um cirurgião e um radiologista, 
demonstra uma diferente visão acerca da organização de uma 
sessão científica direcionada a acadêmicos.

PD.06.008
INTERPRETAÇÃO SISTEMATIZADA DE EXAMES 
DE IMAGEM NO TRAUMA: ABORDAGEM POR 
UMA LIGA ACADÊMICA DE RADIOLOGIA
Informática / Gestão / Educação
Autores: VIEIRA, B. C. S.; ARAÚJO, T. S.; SANTOS, A. P. 
S.; DIAS, G. S.; LINS, C. F.
Instituição: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/ 
Delfin Imagem
Autor Responsável Trabalho: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail Autor Responsável Trabalho: kerolins@yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do relato: O trauma é im-

portante causa de mobimortalidade em todo mundo. Após a 
realização das medidas básicas de suporte à vida, a aquisição 
de imagens proporciona um diagnóstico mais acurado. Este 
trabalho visa relatar a abordagem de uma liga acadêmica de 
radiologia no ensino da interpretação sistematizada de exa-
mes de imagem no trauma por estudantes de medicina.
História clínica: No módulo de trauma, as sessões semanais 
foram ministradas por ligantes, com auxílio de um radiolo-
gista e um médico especialista (clínico/cirurgião), visando 
a interpretação de exames de imagem através da sistemati-
zação na análise, atrelada ao conhecimento do atendimento 
ao politraumatizado. Ao final do módulo, foi realizada uma 
sessão de revisão, baseada em casos clínicos.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: Sob a perspectiva 
da dinâmica no trauma, o ensino da interpretação de exames 
radiológicos de forma sistematizada surge como importante 
ferramenta para otimizar a conduta terapêutica. Possibilita, 
assim, ao acadêmico um raciocínio mais objetivo, rápido e 
hierarquizado, buscando priorizar achados que representem 
maior risco à vida do paciente.
Conclusões: Devido à importância do trauma, é necessário 
aprimorar os conhecimentos desde à prática do ATLS (Ad-
vanced Trauma Life Support) ao tratamento. Logo, o proces-
so de interpretação de imagens de forma sistematizada auxi-
lia no êxito do atendimento ao politraumatizado.

PD.06.009
ENSINO DO DESENVOLVIMENTO FETAL COM BA-
SES ULTRASSONOGRÁFICAS PARA ACADÊMICOS 
DE MEDICINA
Autores: BRAGA, L. G.; VIEIRA, B. C. S.; SERAFIM, D. 
F.; DE OLIVEIRA, R. G. G. R.; LINS, C. F.
Instituição: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/ 
Delfin Imagem
Autor Responsável Trabalho: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail Autor Responsável Trabalho: kerolins@ 
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do relato: A ultrassonogra-
fia é importante no acompanhamento gestacional, sendo utili-
zada para avaliação de afecções maternas ou fetais. Conhecer 
as indicações dos exames e os principais achados ultrassono-
gráficos é importante para o médico generalista. Este trabalho 
visa descrever a metodologia utilizada em sessão clínico-ra-
diológica sobre acompanhamento ultrassonográfico das fases 
gestacionais por uma liga acadêmica de radiologia.
História clínica: A sessão da liga foi ministrada por dois de 
seus membros, contando com a participação de um radiolo-
gista e um obstetra. Como o ensino da ultrassonografia obs-
tétrica para análise do desenvolvimento fetal é sistematizada 
numa divisão trimestral, houve abordagem de questões clí-
nicas, aliadas à interpretação ultrassonográfica referentes a 
cada um desses períodos gestacionais, mencionando achados 
fisiológicos e algumas patologias.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: A proposta criada 
pela liga permite correlacionar o conhecimento clínico com 
a utilização da ultrassonografia nas fases gestacionais, bem 
como favorece o entendimento sobre o desenvolvimento fetal. 
A estrutura da sessão pode ser replicada no plano curricular de 
instituições de ensino mediante a importância de tal método.
Conclusões: Assim, o modelo de sessão clínico-radiológi-
ca adotado na liga acadêmica pode ser uma alternativa para 
difundir conhecimentos sobre fisiologia/ patologia ges-
tacionais através da ultrassonografia, podendo funcionar 
também como base na divulgação do ensino da radiologia 
nas escolas médicas.
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PD.06.010
FAMILIZARIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO BI-RADS 
PELO ACADÊMICO DE MEDICINA - ABORDAGEM 
PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA
Autores: DANTAS, R. O.; DE CARVALHO, L. M. M.; DE 
OLIVEIRA, N. S. C.; ROCHA, V. DE A.; LINS, C. F.
Instituição: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/ 
Delfin Imagem
Autor Responsável Trabalho: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail Autor Responsável Trabalho: kerolins@ 
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do relato: Aprofundar a 
discussão acerca da classificação BI-RADS (Breast Imaging-
-Reporting and Data System) entre acadêmicos de medicina, 
buscando melhor abordagem do câncer de mama.
História clínica: A classificação BI-RADS foi abordada numa 
sessão de liga acadêmica em radiologia, cujo tema foi nódulos 
mamários. Aula foi ministrada por dois acadêmicos, na presença 
de uma mastologista e um radiologista, utilizando-se imagens 
radiológicas. Houve um caso clínico base e partindo dele foi 
realizado um enfoque sobre caracterização nos diversos méto-
dos de imagem, com diagnóstico e conduta do nódulo mamário.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: BI-RADS é uma 
classificação utilizada para estratificação de risco de câncer 
de mama. Foi criada para padronizar laudos de mamografia, 
ultrassonografia e ressonância magnética com uma lingua-
gem compreensível para radiologistas e clínicos, visando um 
acompanhamento unificado do paciente por ambos. O conhe-
cimento sobre câncer de mama é melhor apreendido pelos 
acadêmicos quando o assunto é trabalhado baseado no BI-
-RADS. A capacitação acadêmica sobre esse assunto possibi-
lita que estudantes se tornem profissionais mais aptos, quanto 
ao diagnóstico precoce e à abordagem do câncer de mama.
Conclusões: A familiarização da classificação BI-RADS na 
graduação médica, proporciona integração entre aprendizado 
radiológico e clínico, melhorando o diagnóstico, tratamento e 
prognóstico do câncer de mama.

PD.06.011
A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA DE ANATOMIA 
RADIOLÓGICA NO CURSO DE MEDICINA
Autores: CARVALHO JUNIOR, G. M. L. S.; SANTOS, J. 
P. S.; MENDES, M. E.; OLIVEIRA, N. F. C.; FERREIRA, 
F. S.; OLIVEIRA NETO, J. A.; VIANNA, A. M. A.; REIS, J. 
M. A. C.; BARROS, R. A.; LINS, C. F.
Instituição: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/ 
Delfin Imagem
Autor Responsável Trabalho: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail Autor Responsável Trabalho: kerolins@ 
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do relato: Relatar a impor-
tância de uma monitoria de anatomia radiológica na gradua-
ção médica.
História clínica: A monitoria de anatomia radiológica é 
composta por acadêmicos do quinto período que ministram 
aulas semanais aos estudantes do terceiro período, como 
uma das atividades do módulo de Anatomia Radiológica. 
Os monitores são capacitados pela docente responsável com 
reuniões semanais. Assim a monitoria permite um contato 
inicial dos estudantes com a radiologia, possibilitando maior 
aprendizado da anatomia humana e correlação radiológica, 
através da discussão de exames de imagem entre acadêmicos 
e monitores.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: A anatomia pode 
utilizar exames radiológicos como recurso pedagógico fa-

cilitador no reconhecimento de estruturas anatômicas. Este 
fato associado à construção do conhecimento radiológico 
através da participação dos acadêmicos no momento da mo-
nitoria torna o conteúdo mais acessível e consolidado. Os 
acadêmicos, tanto monitores quanto os estudantes cursando 
o componente, ampliam conhecimentos sobre identificação 
de estruturas anatômicas nos exames radiológicos, bem como 
aprendem noções sobre interpretação e indicação dos méto-
dos de imagem. Assim, a facilitação do aprendizado se esten-
de mutuamente às partes envolvidas.
Conclusões: A monitoria de anatomia radiológica tem gran-
de importância no ensino médico, permitindo aos acadêmicos 
em distintos estágios do ensino, por um contato interativo, 
aprofundarem conhecimentos radiológicos e anatômicos.

MEDICINA FETAL

PD.09.003
CHAOS (CONGENITAL HIGH AIRWAY OBSTRUC-
TION SYNDROME) - RELATO DE CASO
Autores: SILVA, M.G.
Instituição: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FEI-
RA DE SANTANA - HOSPITAL D. PEDRO DE ALCÂN-
TARA - CENTRO DE ESTUDOS MED IMAGEM - Feira 
de Santana, Bahia, Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dr. Marcos Gomes Da Silva
E-mail Autor Responsável Trabalho: mgomes.silva@ 
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: A Síndrome 
CHAOS (Congenital High Airway Obstruction Syndrome) 
ou Síndrome de Obstrução Congênita das Vias Aéreas Supe-
riores, causada por obstrução total ou parcial das vias aéreas 
superiores, pode ocorrer ao nível da laringe ou da traqueia. È 
uma anomalia extremamente rara e todas as crianças nascidas 
nesse período foram a óbito. O objetivo do presente trabalho 
é descrever os achados ultrassonográficos desta síndrome.
História clínica: Reportamos o caso de uma paciente de 29 
anos. G1P0A0, encaminhada para exame morfológico, com 
idade gestacional de 23 semanas, com diagnóstico de mal-
formação pulmonar, evaumento de volume dos pulmões, em 
desproporção com o volume abdominal, eversão do diafrag-
ma, dilatação significativa da traqueia e brônquios, com a im-
provável associação com adramnia.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: A expansão dos 
pulmões ocorre devido a retenção de líquido, tornando-os 
hiperecogênicos. Ocorre também dilatação da traqueia e 
brônquios. Este aumento progressivo leva a compressão das 
estruturas do mediastino,gerando falência cardíaca por com-
pressão extrínseca, culminando na morte intrauterina. Ha-
bitualmente há associação com polidramnia por dificuldade 
de deglutição. Neste casos houve associação com adramnia, 
possivelmente associada a malformações renais coma a Sin-
drome de Di Giorge.
Conclusões: A síndrome é rara com casos diferentes entre si, 
não existindo consenso sobre terapia cirúrgica. Podem haver 
outras síndromes associadas.

NEURORRADIOLOGIA

PD.11.018
DOENÇA DE ROSAI-DORFMAN COM ACOMETI-
MENTO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL
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Autores: FERRACIOLLI, SL; CASTRO, AA; ANTON, 
AG; ZACHARIAS, ML; FEITOSA, EAAF; LUCATO, LT.
Instituição: Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICr - 
HC-FMUSP)
Autor Responsável Trabalho: Dra. Suely Fazio Ferraciolli
E-mail Autor Responsável Trabalho: suff@uol.com.br
Descrição sucinta do propósito do relato: Descrição dos acha-
dos radiológicos de um caso raro de acometimento do sistema 
nervoso central (SNC) na doença de Rosai Dorfman (DRD).
História clínica: Paciente feminina, 14 anos, com diagnós-
tico histopatológico de DRD clássica em 2012. Permaneceu 
em remissão da doença após tratamento com corticoide até o 
ano de 2015, quando apresentou quadro de hemiparesia pro-
gressiva dos membros superior e inferior direitos, associado 
a linfonodomegalia cervical e emagrecimento. A ressonância 
magnética (RM) do neuro-eixo evidenciou espessamento du-
ral na base do crânio, estendendo-se pela transição crânio-
-cervical e canal vertebral. Observaram-se espessamentos 
concêntricos de C1 a C4, que determinaram mielopatia, bem 
como outros espessamentos na cauda dural, com extensão às 
últimas raízes sacrais bilaterais.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: A DRD ou histioci-
tose sinusal com linfadenopatia maciça é uma desordem idio-
pática rara e benigna, caracterizada pela produção excessiva 
de histiócitos que se acumulam nos linfonodos. O acometi-
mento do SNC é bastante raro e geralmente tem base dural, 
principalmente na base do crânio. Na tomografia computado-
rizada apresentam-se como lesões hipodensas e na RM como 
hipointensas em T2, sem realce significativo pós-contraste, 
associadas a edema perilesional, Os principais diagnósticos 
diferenciais são os meningiomas e tumores gliais.
Conclusões: A raridade do acometimento do SNC na 
DRD torna importante o conhecimento de sua apresen-
tação radiológica.

PD.11.033
GANGLIOGLIOMA INTRAVENTRICULAR: RELA-
TO DE CASO
Neurorradiologia
Autores: FASSBENDER, C.P.B.; GUEDES V.H.C.C., CA-
MILO, M.L.; SOUZA A.C.P.; VERGILIO C.S.; TIBANA, 
L.A.T.
Instituição: Escola Paulista de Medicina – Universidade Fe-
deral de São Paulo (EPM-Unifesp)
Autor Responsável Trabalho: Dra. Cecília Fassbender
E-mail Autor Responsável Trabalho: cicafassbender@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: Relatar um raro 
caso de ganglioglioma de localização intraventricular.
História clínica: Homem, 20 anos, apresenta quadro de ce-
faleia, náuseas, vômitos e fotofobia há 20 dias. Ao exame fí-
sico, nota-se paresia dos membros inferiores.
RM de crânio: Formação expansiva predominantemente in-
traventricular heterogênea, solidocistica, em íntimo contato 
com septo pelúcido. Um dos focos no seu interior apresenta 
restrição à difusão e realce ao meio de contraste. Ao estudo 
perfusional esse foco apresenta aumento da densidade capi-
lar. Espectroscopia evidencia aumento da colina. Inferior-
mente há efeito compressivo sobre tálamo, terceiro ventrí-
culo e mesencéfalo promovendo desvio de linha média para 
direita, assim como hidrocefalia obstrutiva com dilatação dos 
ventrículos laterais. Anatomopatológico associado a estudo 
imunohistoquímico: ganglioglioma.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: Gangliogliomas 
representam de 0,3-1,4% dos tumores do sistema nervoso 

central. Normalmente se localizam nos lobos temporais. A 
localização intraventricular é rara. Revisão da literatura re-
velou apenas 20 casos de gangliogliomas intraventriculares 
puros. Os gangliogliomas parenquimatosos e intraventricula-
res apresentam predileção por homens e tendem a ocorrer em 
crianças e adultos jovens. Entretanto, o pico de ocorrência é 
levemente maior nas variantes intraventriculares (ocorrendo 
na 3ª-4ª década de vida).
Conclusões: As características de imagem dos ganglioglio-
mas intraventriculares são bastante variadas, sendo extrema-
mente importante incluí-los no diagnóstico diferencial das 
lesões intraventriculares, especialmente em adultos jovens.

PD.11.052
WEB ARACNOIDE: PAPEL DA IMAGEM NO DIAG-
NÓSTICO DE CAUSA RARA DE DORSAGIA
Autores: SUERTEGARAY, G.; CANABARRO, G.; LAN-
GER, F.W.; ALVES, G.R.T.; SANTOS, D.; KOZOROSKY 
JUNIOR, H.
Instituição: Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Rio Grande 
do Sul, Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dr. Giordano Rafael  
Tronco Alves
E-mail Autor Responsável Trabalho: grtalves@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: Descrever uma 
paciente na qual diagnosticou-se banda/web aracnoide (WA) 
através de exames de tomografia computadorizada (TC) e 
ressonância magnética (RM).
História clínica: Mulher, 43 anos, queixando-se de dor cer-
vical crônica e progressiva irradiada para ombros, sem déficit 
sensitivo ou motor. Mielografia por TC demonstrou o “sinal 
do bisturi” – identação dorsal da coluna espinhal – ao nível 
de T3-T4 confirmada por RM em T2. Laminectomia revelou 
WA transversa ao nível de T4 comprimindo o canal medular, 
a qual foi cirurgicamente seccionada. A paciente teve resolu-
ção completa dos sintomas após remoção cirúrgica da WA e 
permanece assintomática.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: WA é uma entida-
de rara, com menos de 20 casos relatados. Consiste em uma 
banda transversa de tecido aracnoide dorsalmente à medula 
espinhal que, por efeito compressivo, podem originar dor, pa-
resia e alterações sensitivas cuja topografia depende do nível 
medular afetado. Achados à mielografia por TC e RM em T2 
incluem foco de indentação dorsal da medula espinhal for-
mando o “sinal do bisturi”. O manejo consiste em laminec-
tomia seguida de secção da banda de tecido aracnoide, o que 
costuma melhorar os sintomas substancialmente.
Conclusões: A WA é uma condição rara e um desafio diag-
nóstico cujo reconhecimento requer familiaridade do radiolo-
gista com o “sinal do bisturi”.

PD.11.057
RARO CASO DE DOENÇA DOS GÂNGLIOS DA BASE 
BIOTINA-TIAMINA RESPONSIVA
Neurorradiologia
Autores: FERNANDES, K.M; TIBANA, L.A.T; ABDA-
LA,N.; VERGILIO. C.S; MACIEL, F.C.;FASSBENDER, 
C.P.B;GUEDES,V.H.C.C;CAMILO M.L.;GUILHERME F.A.;
Instituição: Departamento de Diagnóstico por imagem da 
Universidade Federal de São Paulo
Autor Responsável Trabalho: Dra. Kênia Menezes Fernandes
E-mail Autor Responsável Trabalho: keniamf@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: Relato de caso 
da doença dos gânglios da base biotina-tiamina responsiva, 
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que é uma rara desorden neurometabólica autossômica re-
cessiva,caracterizada por deficiência de biotina por mutação 
homozigótica em SLC19A3.
História clínica: Paciente masculino,09 anos,em 2009 apre-
sentou subitamente diplopia,vômitos,rebaixamento do nível 
de consciência e novo quadro encefalopático agudo em 2013. 
Antecedentes familiares: Irmã(26 anos) com epilepsia inicia-
da aos 15 anos.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: Doença dos gânglios 
da base biotina-tiamina responsiva.Imagem: Hiperintensida-
de em T2/FLAIR nas regiões corticosubcorticais, substância 
cinzenta periaquedutal, aspecto posterior do bulbo e ponte, 
acometendo o núcleo do nervo facial, sendo bilateral e simé-
trica nos núcleos da base e tálamo medial.Nota-se realce das 
lesões citadas, focos de marcado de hipossinal no SWI e si-
nais de atrofial cerebral. A espectroscopia evidencia aumento 
de lactato e redução do n-acetilaspartato nos núcleos da base. 
Imagem da irmã evidencia atrofia cerebral e áreas de necrose 
na cabeça dos caudados e putamens.A Doença acomete prefe-
rencialmente pacientes de 3-10 anos, sendo caracterizada por 
quadros recorrentes de encefalopatia aguda/subaguda, necro-
se bilateral nos gânglios da base, particularmente a cabeça 
dos núcleos caudados e dos putamens, além de envolvimento 
da região corticosubcortical, tálamo e tronco encefálico.
Conclusões: A doença deve ser suspeitada em paciente pe-
diátrico com encefalopatia inexplicada e lesões bilaterais no 
núcleo caudado e putamens.

PEDIATRIA

PD.12.106
MIOSITE OSSIFICANTE EM PRÉ-ESCOLAR: UMA 
APRESENTAÇÃO NÃO USUAL EM FAIXA ETÁRIA 
ATÍPICA
Autores: ALMEIDA, R. G. V.; ROCHA, A. P. C.; CARMO. 
R. L.; BARCELOS, F. M.; GOMIDE, T. P.; FORMENTINI, 
P. K. I.; CARVALHO, W. G.
Instituição: Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, 
Belo Horizonte, Minas Gerais
Autor Responsável Trabalho: Dr. Rogério Garcia Vieira  
de Almeida
E-mail Autor Responsável Trabalho: rogeriogvalmeida@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: Relatar raro caso 
de miosite ossificante (MO) em quadril, de difícil diagnósti-
co, em criança de 17 meses previamente hígida e sem relato 
de trauma conhecido. Destacar a importância de lembrar des-
se diagnóstico nesta faixa etária.
História clínica: Masculino, 17 meses, internado para inves-
tigar tumoração no quadril, evoluindo há 45 dias. Associava-
-se febre baixa, dor e restrição de movimentação do membro 
inferior esquerdo. Exames mostravam leucocitose discreta. 
Realizadas tomografia computadorizada e ressonância da 
pelve, observando-se lesão expansiva heterogênea lateral à 
asa ilíaca esquerda, na região dos glúteos mínimo e médio, 
focos de calcificação grosseiros periféricos e reação perioste-
al sólida na asa do ilío adjacente. Biópsia confirmou diagnós-
tico de MO. Após dois meses de seguimento, paciente vem 
evoluindo com melhora clinico-radiológica.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: Nenhum dos exames 
de imagem e nem mesmo a correlação clínico-imaginológi-
ca foi suficiente para afastar a possibilidade de lesão óssea 
maligna. Somente após realização de exame anátomo-pato-
lógico, exaustiva discussão entre especialistas e seguimento 

do caso foi possível alcançar o diagnóstico de MO e afastar 
lesões ósseas neoplásicas malignas.
Conclusões: O caso em tela retrata a importância de se aven-
tar a hipótese diagnóstica de MO na faixa etária pediátrica em 
pacientes com dor e tumoração no quadril, embora seja um 
raro diagnóstico nesse contexto.

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

PD.14.018
ASPECTOS POR IMAGEM DE TUMOR DE CÉLU-
LAS GIGANTES EM LOCALIZAÇÕES ATÍPICAS - 
RELATOS DE CASOS
Autores: LINS, C.F.; RIOS, G.M.; SARMENTO, C.A.; 
ABREU, M.F.B.; LOPES, A.K.B.F.
Instituição: Delfin Imagem/ Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública/ Universidade Federal de Pernambuco
Autor Responsável Trabalho: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail Autor Responsável Trabalho: kerolins@ 
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do relato: Este trabalho 
objetiva descrever casos de TCG em localizações atípicas, 
relatando os principais achados de imagem, através de tomo-
grafia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM).
História clínica: Um paciente apresentou dor em mediopé 
direito há alguns meses, na qual RM evidenciou lesão ós-
sea insuflativa no cuneiforme lateral, complementou a ava-
liação com TC que mostrou aspecto permeativo em alguns 
pontos da lesão, sem descontinuidade da cortical óssea. A 
outra paciente cursava com dor em região cervical e fraqueza 
em membros superiores e inferiores há alguns meses; a TC 
mostrou formação expansiva osteolítica, no corpo vertebral 
de C2, com destruição da cortical óssea, já a RM evidenciou 
lesão óssea insuflativa. Os dois pacientes realizaram biópsia, 
confirmando TCG.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: O tumor de células 
gigantes (TCG) ocorre em cerca de 5-10% dos tumores ósse-
os primários. Geralmente tem natureza benigna, acometendo 
extremidades dos ossos longos, envolvendo raramente ossos 
dos pés e vértebras. Apesar das localizações atípicas, as ca-
racterísticas de imagem favorecem TCG, considerando que a 
TC demonstra expansão e afilamento/erosão corticais. A RM 
é importante para avaliar extensão tumoral.
Conclusões: Dessa forma, foram evidenciados casos de TCG 
ósseo com localizações atípicas, enfatizando a importância 
dos achados de imagem (TC e RM) para condução do trata-
mento e acompanhamento dos pacientes.

PD.14.061
TUBERCULOSE OSTEOARTICULAR: SÉRIE  
DE CASOS
Autores: FONG,M.S.; TOREZANI, R.S.; NOVILLO, A.A.; 
RESTUM, F.G.; GOMES, C.M.P.; FILHO CORRAES, C.Q.; 
SANTOS, E.B.G.
Instituição: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ER-
NESTO - HUPE/UERJ
Autor Responsável Trabalho: Dra. Marina Shu Fong
E-mail Autor Responsável Trabalho: mshufong@hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: Relatamos qua-
tro casos de pacientes com dor articular intratável e diag-
nosticados como tuberculose articular após a realização de 
ressonância nuclear magnética, confirmados com cultura do 
líquido sinovial, líquor e biópsia tecidual.
História clínica: Os pacientes, distribuídos igualmente entre 
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ambos os sexos e idade média de 54 anos, apresentavam dores 
incapacitantes no ombro direito, joelho direito, tornozelo di-
reito e lombar. O intervalo diagnóstico médio foi de 14 meses.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: A tuberculose os-
teoarticular é uma doença inflamatória crônica causada pela 
disseminação hematogênica ou local de Mycobacterium tu-
berculosis. O envolvimento músculo-esquelético ocorre em 
1% a 3% de todos os casos de tuberculose. O estudo de res-
sonância magnética nos casos articulares evidenciou desde 
erosões ósseas, coleções periarticulares com fistulização ou 
não, até importante destruição óssea; e nos corpos vertebrais, 
múltiplas pequenas lesões ovaladas com captação periférica 
pelo meio de contraste.
Conclusões: O diagnóstico de tuberculose osteoarticular é 
difícil, pois as manifestações precoces são sutis, podendo 
mimetizar osteoartrite, osteomielite piogênica ou neoplasias 
malignas. Destacamos os achados comuns vistos na resso-
nância magnética e enfatizamos sua importância para o diag-
nóstico desta afecção, visto atuar diretamente na redução de 
sequelas e na melhora na qualidade de vida do paciente, caso 
o diagnóstico seja realizado precocemente.

PD.14.062
MIOSITE INFECCIOSA POR LARVA MIGRANS
Autores: PIRES, I; QUEIROZ FILHO, A; PARANHOS, P; 
BESSA, D; REALE, E
Instituição: Centro de diagnóstico por imagem - CDI  
Ortoclínica
Autor Responsável Trabalho: Dra. Isabela Urbano  
Bessa Pires
E-mail Autor Responsável Trabalho: isabela.bessa@ 
terra.com.br
Descrição sucinta do propósito do relato: Os autores apre-
sentam um caso de miosite atípica de etiologia infecciosa por 
larva migrans, em um adulto jovem com dor tóraco-lombar à 
direita extensiva à coxa homolateral.
História clínica: Submetido a Imagem por Ressonância 
Magnética da coluna lombar, bacia e coxa direita, demons-
trando extensa área de edema muscular acometendo o do ílio-
-psoas e os grupamentos anterior e lateral da coxa proximal. 
Avaliação laboratorial revelou acentuada eosinofilia e biópsia 
muscular identificou larvas de Toxocara canis. Instituída a te-
rapêutica específica, evoluiu com resolução do quadro.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: A toxocaríase huma-
na é uma parasitose de vasta distribuição pelo mundo, trans-
mitida pelo contato com o solo contaminado, cujas larvas, 
após a ingestão acidental, percorrem a corrente sanguínea e 
alcançam órgãos e estruturas, migrando pelas mesmas, daí 
denominadas larva migrans. Neste trajeto, desencadeiam re-
ação inflamatória, que no músculo exibe comprometimento 
difuso caracterizado por áreas de edema.
Conclusões: As infecções por Toxocara spp. são altamente 
pleomórficas, dependendo do número e localização do pató-
geno e da resposta imune do hospedeiro, portanto, apesar do 
seu aspecto por imagem ser inespecífico, deve ser considera-
da naqueles casos associados a eosinofilia.

PD.14.063
CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS DO CORDO-
MA CERVICAL: RELATO DE CASO
Autores: RIBEIRO, F. C. M.; MORALES, J. C. T.; WAKS-
MAN, M. G.; MILITO, M. A.; SPIELMAN, L. H.
Instituição: Hospital Santa Teresa
Autor Responsável Trabalho: Dra. Flavia Caruline Martins 
Ribeiro

E-mail Autor Responsável Trabalho: flavinhacmr@ 
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: O trabalho ob-
jetiva descrever as características radiológicas do cordoma 
cervical como importante hipótese entre os diagnósticos dife-
renciais de massas cervicais.
História clínica: Paciente 55 anos, sexo masculino, apresen-
tou um episódio de disfagia súbita e abaulamento na região 
posterolateral direita da orofarige, sem adenomegalias. A 
tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética 
(RM) de pescoço evidenciaram processo expansivo na regiao 
parafaringea direita, de limites bem definidos, remodelando o 
forame neural direito de C2 sem sinais de erosão do revesti-
mento cortical, desviando lateralmente a artéria vertebral. O 
estudo histopatológico por biópsia revelou cordoma.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: Cordoma é uma 
neoplasia maligna rara, de baixo grau e crescimento lento 
com origem nos remanescentes embrionários da notocorda. 
Acomete predominantemente o esqueleto axial, com loca-
lização mais frequente na região sacrococcigea, seguida da 
esfenoccipital e corpos vertebrais cervicais com baixa taxa de 
envolvimento dos elementos posteriores das vértebras. Pre-
valente no sexo masculino, entre 4ª e 7ª década. Metástase 
é incomum.
Conclusões: Embora o Cordoma de região cervical seja raro, 
é preciso que o radiologista esteja atento a este diagnóstico 
diferencial, em virtude da apresentação clinica e das caracte-
rísticas da imagem na TC e RM.

TÓRAX

PD.16.035
DISSECÇÃO AÓRTICA ASCENDENTE COM RUPTU-
RA MEDIASTINAL E EXTENSÃO PARA A BAINHA 
DA ARTÉRIA PULMONAR ESQUERDA
Autores: ZOGHBI KK; MEDEIROS AK; BARBISAN CC; 
TEIXEIRA PACG; BIGHETI BA; SANTANA PRP; BROT-
TO MAP; MOREIRA BL; WAGNER ST; GOMES, ACP.
Instituição: Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo
Autor Responsável Trabalho: Dr. Augusto Kreling Medeiros
E-mail Autor Responsável Trabalho: gutokmedeiros@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: Relatar um caso 
de dissecção aórtica tipo A de Stanford com extensão para a 
bainha da artéria pulmonar esquerda.
História clínica: Paciente masculino, 65 anos, fez TC em 
caráter de urgência para pesquisa de tromboembolismo pul-
monar devido a dor leve “no lado do coração e no estôma-
go”, identificando-se dissecção aórtica ascendente, sinais de 
hemorragia mediastinal e espessamento difuso do interstício 
peribroncovascular acompanhado de opacidades em vidro 
fosco em sua adjacência.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: Uma complicação 
rara da dissecção aórtica ascendente é o hematoma medias-
tinal que disseca para a bainha das artérias pulmonares e ao 
longo do interstício peribroncovascular, levando a áreas de 
hemorragia intrapulmonar. Uma vez que a ruptura aórtica 
ocorre na parede posterior adjacente à artéria pulmonar di-
reita, a não extensão para a bainha deste vaso, como ocorreu 
neste caso, é um achado não esperado.
Conclusões: Os achados de comprometimento do interstício 
peribroncovascular em um contexto de dissecção aórtica as-
cendente é uma complicação incomum, de alta mortalidade, 
com a qual o radiologista deve estar familiarizado.
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PD.16.065
LINFANGIOLEIOMIOMATOSE PULMONAR EM PA-
CIENTE PEDIÁTRICO: RELATO DE CASO
Autores: BONASSA, R. T; CUTOLO, L. R. A.; MACEDO, 
L. S.; STAHELIN, A. H. S.
Instituição: Hospital Infantil Joana de Gusmão
Autor Responsável Trabalho: Dra. Rafaela Bonassa
E-mail Autor Responsável Trabalho: rafaelabonassa2@
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: Linfangioleio-
miomatose pulmonar (LAM) é uma rara enfermidade que 
afeta, majoritariamente, mulheres adultas em idade reprodu-
tiva1. Trata-se de uma doença neoplásica caracterizada pela 
proliferação de células musculares lisas atípicas ao redor de 
vias aéreas, vasos sanguíneos e linfáticos com acometimento 
predominantemente do parênquima pulmonar e do sistema 
linfático2. Pode determinar obstrução vascular e de vias aé-
reas, havendo a formação de cistos no parênquima pulmonar 
e a destruição da matriz extracelular sustentadora da árvore 
respiratória3. De etiopatogenia ainda não totalmente escla-
recida, acredita-se que a LAM seja causada por mutações 
nos genes TSC1 ou TSC2, os quais codificam proteínas que 
modulam a via de sinalização do receptor de rapamicina 
(mTOR) para controle do processo de divisão e crescimento 
celular2. A LAM costuma ocorrer isoladamente ou associada 
ao complexo da Esclerose Tuberosa2. Além disso, achados 
em topografia abdominal, como angiomiolipomas e linfono-
domegalias retroperitoneais, podem ser encontrados em cer-
ca da metade dos pacientes4. Desse modo, relata-se um raro 
caso de paciente pediátrico acometido pela LAM, com diag-
nóstico fora da faixa etária comumente descrita na literatura.
História clínica: As informações contidas neste trabalho fo-
ram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevista 
com o paciente, registro fotográfico dos métodos diagnósti-
cos, aos quais o paciente foi submetido e revisão da literatura.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: A prevalência es-
timada da LAM é de um a dois casos para um milhão de 
habitantes, sendo que esse valor pode estar subestimado, 
em função da doença ser pouco conhecida e, muitas vezes, 
subdiagnosticada2. Geralmente, a doença acomete mulheres 
em período reprodutivo, entre a terceira e a quarta década 
de vida5. Em 84 pacientes atendidas no Hospital das Clíni-
cas da Universidade de São Paulo, a média de idade no mo-
mento do diagnóstico foi de 42 anos6. Raramente a LAM 
atinge pacientes em idade pediátrica, sendo o primeiro relato 
em criança realizado em 1988, por Nussbaum et al7. Clinica-
mente, a LAM manifesta-se através de dispneia progressiva, 
pneumotórax de repetição, tosse seca e, menos comumente, 
por quilotórax e escarros hemoptóicos4. Dessa forma, há 
frequente confusão diagnóstica com asma, doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC) e bronquiolite3. Como parte da 
evolução da enfermidade, os pacientes com LAM apresentam 
deterioração da função pulmonar, caracterizada por distúrbio 
obstrutivo e redução da capacidade de difusão do monóxido 
de carbono de maneira muito semelhante ao que ocorre na 
DPOC, especialmente no polo enfisematoso. Essas alterações 
resultam na limitação das atividades do cotidiano dos doentes 
e no prejuízo da qualidade de vida8. Em exames de imagem, 
diferentes anormalidades são habitualmente encontradas em 
pacientes com LAM4,9.Assim, o diagnóstico da LAM passa 
necessariamente pela associação clinicorradiológica e, mui-
tas vezes, pela confirmação histopatológica.
Conclusões: Para uma melhor compreensão da LAM, ainda 
há necessidade de desenvolver estudos adicionais para am-
pliar o conhecimento sobre esta doença rara e proporcionar 
maior esperança para os pacientes afetados, razão pela qual 

este relato de caso se torna importante, principalmente no que 
se refere ao acompanhamento da doença E futuras interven-
ções cirúrgicas / medicamentosas.

ULTRASSONOGRAFIA

PD.17.016
AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DA NEURO-
PATIA HANSÊNICA DO NERVO AURICULAR MAG-
NO: RELATO DE CASO
Autores: FONSECA, E.K.U.N, NOGUEIRA, F.M.; ME-
DEIROS, A.R.G.V.; SANTOS, S.S; LERNER, T.G.; GIOR-
DANI, E.E.; CASTRO, A.A.
Instituição: Escola Paulista de Medicina - UNIFESP
Autor Responsável Trabalho: Dr. Eduardo Kaiser Ururahy 
Nunes Fonseca
E-mail Autor Responsável Trabalho: edukaiser_unf@ 
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: A hanseníase é 
uma micobacteriose endêmica do Brasil com amplo espectro 
clínico que incluí lesões cutâneas e/ou nervosas. Trazemos o 
que acreditamos ser o primeiro caso de avaliação ultrassono-
gráfica do espessamento do nervo auricular magno (NAM).
História clínica: Um homem de 39 anos natural de Pernam-
buco, em São Paulo há 2 meses, veio ao pronto atendimento 
com queixa de lesões cutâneas nodulares eritemato-violáceas 
no tronco e membros inferiores. Ao exame físico, apresenta-
va espessamento dos nervos fibulares e ulnares bilateralmen-
te, assim como do NAM direito. Foi submetido à ultrasso-
nografia que evidenciou espessamento do epineuro de todos 
os nervos supra elencados. A biópsia de pele posteriormente 
confirmou hanseníase.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: Diagnóstico final: 
Espessamento do NAM por hanseníase. Recentemente, di-
versos artigos tem proposto que seja feita a mensuração do 
espessamento nervoso pela ultrassonografia com transduto-
res de alta resolução. A avaliação ultrassonográfica dos ner-
vos periféricos permite quantificar o grau de dano ao nervos 
e pode ser usado no controle evolutivo e acompanhamento.
Conclusões: O uso da ultrassonografia na avaliação do es-
pessamento nervoso pode ter impacto no diagnóstico precoce 
da neuropatia hansênica uma vez que essas alterações podem 
ser detectadas ao método antes mesmo de terem correspon-
dência ao exame clínico.

PD.17.036
SÍNDROME DE BUDD-CHIARI POR OBSTRUÇÃO 
COMPLETA DA VEIA CAVA INFERIOR: ACHADOS 
ULTRASSONOGRÁFICOS
Autores: JUNQUEIRA, J. C. N.; ZAVARIZ, J. D.; OLIVEI-
RA, I. R. S.; ANDRADE, M. R.
Instituição: InRad - Instituto de Radiologia do Hospital das 
Clínicas da Universidade de São Paulo, São Paulo
Autor Responsável Trabalho: Dr. José Claudio Nogueira 
Junqueira
E-mail Autor Responsável Trabalho: joscnj@hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do relato: Destacar a im-
portância da avaliação da veia cava inferior (VCI) na suspeita 
de hepatopatias de etiologia vascular.
História clínica: Uma mulher de 53 anos com queixa de dis-
tensão abdominal intensa e dor há 10 meses. Exame físico 
mostrava ascite volumosa e circulação colateral abdominal. 
Ultrassom abdominal revelava ascite, fígado de dimensões au-
mentadas com ecotextura difusamente heterogênea e hipertro-
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fia do lobo caudado. Havia um trombo no segmento superior 
da VCI retro-hepática, determinando perda do seu padrão mul-
tifásico habitual ao estudo Doppler e inversão do seu fluxo des-
de o seu segmento retro-hepático até as veias ilíacas externas, 
de onde este era desviado para veias superficiais abdominais.
Discussão e diagnóstico ou vice-versa: A associação de dor 
abdominal, ascite e hepatomegalia é fortemente sugestiva da 
Síndrome de Budd-Chiari (SBC), uma vez excluídas causas 
cardíacas, pericárdios e a doença veno-oclusiva hepática.
Conclusões: A avaliação ultrassonográfico com Doppler co-
lorido e espectral é o método de escolha para confirmar o 
diagnóstico da SBC e identificar o vaso responsável. Apesar 
de a maioria dos casos de SBC no Ocidente serem causadas 
por trombose de uma ou mais veias hepáticas, a oclusão da 
VCI não deve ser negligenciada como uma causa possível.

ENSAIO PICTORICO

ABDOMINAL/TRATO DIGESTÓRIO

PD.01.015
PÓS-OPERATÓRIO ABDOMINAL – ÓRGÃOS SÓLI-
DOS GASTROINTESTINAIS
Autores: TAVARES, C.C.; OLIVEIRA, B.; CARNEIRO, 
H.C.; PEREIRA, P.J.; MORITA, T.O.; GUSMÃO, M.M.; 
GOMES, L.T.; HORVAT, N.; ROCHA, M.S.
Instituição: Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Autor Responsável Trabalho: Dra. Brunna Oliveira
E-mail Autor Responsável Trabalho: deoliveira.brunna@
gmail.com
Introdução e objetivos: A familiaridade com achados espe-
rados no pós-operatório abdominal das principais cirurgias 
gastrointestinais permite o reconhecimento preciso de com-
plicações e ajuda afastar pitfalls diagnósticos. Dessa forma, os 
objetivos deste ensaio pictórico são: - Revisar a anatomia e os 
achados esperados no pós operatório de cirurgias hepatobilia-
res, pancreáticas e esplênicas nos vários métodos de imagem; 
- Destacar os aspectos que ajudam o radiologista a distinguir 
estes achados das principais complicações pós-operatórias.
Métodos: Discutiremos as principais técnicas cirúrgicas gas-
trointestinais e os achados pós-operatórios normais e anor-
mais, ilustrados com casos clínicos do nosso departamento 
de radiologia.
Discussão: Cirurgias hepatobiliares, pancreáticas e esplênicas, 
seus respectivos achados pós-operatórios habituais e principais 
complicações: - Hepatectomia, - Transplante hepático, - Cole-
ções, - Desordens vasculares, - Desordens biliares, - Alterações 
parenquimatosas, - Colecistectomia, - Ectasia dos ductos bilia-
res intra e extra-hepáticos, - Pancreatoduodenectomia, - Cole-
ções, - Deiscência anastomótica, - Abscesso, - Complicações 
hemorrágicas, - Pancreatite, - Aerobilia (derivação biliodiges-
tiva), - Fístulas pancreáticas, - Esplenectomia, - Esplenose
Conclusões: É importante que o radiologista reconheça as alte-
rações esperadas no pós-operatório das principais cirurgias ab-
dominais, o que permite um diagnóstico mais acurado das com-
plicações mais comuns e ajuda a evitar pitfalls diagnósticos.

PD.01.016
DESAFIOS EM ONCOLOGIA ABDOMINAL: O QUE 
É ESSA LESÃO?

Autores: MORITA, T.O.; VELLONI, F.G.; ARANHA, 
A.S.; SILVA, M.O.; PEREIRA, M.A.H.; PINTO, G.A.D.H.; 
BLASBALG, R.
Instituição: DASA
Autor Responsável Trabalho: Dr. Tiago Oliveira Morita
E-mail Autor Responsável Trabalho: tiagomorita@ 
gmail.com
Introdução e objetivos: A radiologia oncológica é uma área 
desafiadora. Em muitas situações, os achados de imagem po-
dem estar relacionados à doença propriamente dita, a com-
plicações ou ao tratamento da doença, bem como representar 
outro diagnóstico não oncológico. O objetivo deste ensaio 
pictórico é discutir o papel do radiologista em exames de 
tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética 
(RM) diante de achados suspeitos para câncer.
Métodos: Imagens de TC e RM de abdome de pacientes de 
nossa instituição serão utilizadas para ilustrar achados rele-
vantes em condições nas quais o câncer é um diagnóstico di-
ferencial importante.
Discussão: Radiologistas frequentemente lidam com casos 
em que o diagnóstico é duvidoso, mas alguns achados de 
imagem podem ser úteis para direcionar o diagnóstico de ne-
oplasia ou de condição não neoplásica. Além disso, em mui-
tas situações práticas outras informações devem constar no 
relatório, como viabilidade e sugestão de melhor acesso para 
biópsia, bem como considerações anatômicas para estadia-
mento e planejamento cirúrgico.
Conclusões: É fundamental que os radiologistas interpretem 
os exames oncológicos adequadamente e forneçam informa-
ções relevantes nos relatórios, tendo em vista o crescente pa-
pel da radiologia no manejo desses pacientes.

PD.01.020
ACHADOS DE IMAGEM NO DIAGNÓSTICO DIFE-
RENCIAL DAS COLITES: ENSAIO PICTÓRICO
Autores: WESTPHALEN, S.S; GHEZZI C.L.A.; STAN-
GLER, G.P.; TAVARES, E.N.; TRINDADE, R.A.R.; AZAM-
BUJA, J.; KRÜGER, M.S.; WAINSTEIN, B.; TORRI, G.B.; 
CONCEIÇÃO, T.M.B.; DÖWICH, V.; THOMSEN, C.T.T.; 
SILVA, C.K.; VILAVERDE, A.W.; KUPSKE, A.; PE-
DROLLO, I.M.
Instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Autor Responsável Trabalho: Dra. Stephanie Sander  
Westphalen
E-mail Autor Responsável Trabalho: stephanieswestpha-
len@gmail.com
Introdução e objetivos: A maioria dos pacientes com coli-
te inflamatória se apresenta com sintomas inespecíficos, e os 
exames radiológicos são freqüentemente os testes diagnósti-
cos iniciais, especialmente a Tomografia Computadorizada. 
O objetivo deste ensaio é comparar as apresentações radio-
lógicas de condições inflamatórias do cólon que poderiam 
permitir a diferenciação entre os tipos mais comuns de colite.
Métodos: Retrospectivamente, achados de imagem de co-
lites inflamatórias e infecciosas de diferentes causas foram 
selecionados de nossos arquivos para este estudo.
Discussão: Existem diversos sinais radiológicos inespecífi-
cos envolvendo os diferentes tipos de colites, como espessa-
mento parietal, visto em processos inflamatórios, isquêmicos 
ou neoplásicos. Entretanto, algumas características da ima-
gem, tais como o grau de espessamento da parede, locali-
zação e extensão da doença, reação pericólica, presença de 
ascite e tipo de complicações podem ser úteis para estreitar 
o diagnóstico diferencial, especialmente quando acompanha-
das de um contexto clínico compatível.
Conclusões: Na maioria dos casos, o diagnóstico etiológico 
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da colite é baseado em achados clínicos, laboratoriais, colo-
noscópicos e histológicos, mas características específicas de 
imagem ajudam a estreitar o diagnóstico diferencial. Nesse 
contexto, a análise criteriosa das manifestações radiológicas 
aumenta a capacidade do radiologista de influenciar na inves-
tigação e no tratamento destes pacientes.

PD.01.022
GUIA ANATOMORADIOLÓGICO PARA O PADRÃO 
DE REALCE DE LESÕES FOCAIS HEPÁTICAS
Autores: FELIPE LS COSTA, NICOLAU S GUERREIRO, 
BERNARDO PS OLIVEIRA, PEDRO S PANIZZA, CLAU-
DIA C LEITE, ALEXANDRE MA PEREIRA, REGIS OF 
BEZERRA.
Instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor Responsável Trabalho: Dr. Felipe Costa
E-mail Autor Responsável Trabalho: felipe.lobato@
live.com
Introdução e objetivos: A avaliação de lesões focais hepáti-
cas é altamente dependente do padrão de realce, sendo objeto 
de estudo em diversos trabalhos radiológicos. No entanto, a 
diferenciação dentre as diversas lesões hepáticas pode ser 
desafiadora devido à sobreposição de características e apre-
sentações atípicas. Para facilitar a compreensão dos diversos 
padrões de realce, este ensaio pictórico tem como objetivo 
criar um mapa visual didático correlacionando a estrutura 
anatomopatológica com o padrão de realce esperado para as 
principais lesões focais hepáticas.
Métodos: Ilustraremos através de imagens de TC/RM e dese-
nhos esquemáticos/animações o padrão de realce das princi-
pais lesões focais hepáticas, tanto primarias quanto secundá-
rias, comparando com imagens de anatomia-patológica.
Discussão: Para realizar o diagnóstico diferencial segurança, 
é útil que o radiologista compreenda a base anatomopatológi-
ca de cada lesão e como a sua estrutura influencia no padrão 
de realce. O mapa visual desenvolvido neste ensaio pictórico 
visa proporcionar ao radiologista uma visão didática do me-
canismo de realce das principais lesões focais, tendo como 
base a estrutura anatomopatológica.
Conclusões: Torna-se fundamental o conhecimento da estru-
tura anatomopatológica das diversas lesões focais hepáticas, 
bem como sua relação com o padrão esperado do realce, para 
que o radiologista possa realizar o diagnóstico diferencial das 
lesões focais hepáticas com maior segurança.

PD.01.023
ADENOCARCINOMA DE PÂNCREAS – O QUE RE-
LATAR NO PRÉ-OPERATÓRIO E PÓS-NEOADJU-
VÂNCIA
Autores: JUCELIO PM FILHO, FELIPE LS COSTA, 
BERNARDO SP OLIVEIRA, NATALLY SMR HORVAT, 
MARCOS R MENEZES, PUBLIO CC VIANA, CLÁUDIA  
C LEITE.
Instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor Responsável Trabalho: Dr. Felipe Costa
E-mail Autor Responsável Trabalho: felipe.lobato@
live.com
Introdução e objetivos: O adenocarcinoma de pâncreas 
apresenta diagnóstico tardio e prognóstico pobre. O radiolo-
gista possui papel fundamental no pré-operatório e pós-neo-
adjuvância. Relatório conciso e preciso auxilia o cirurgião a 
selecionar os casos que se beneficiarão da ressecção cirúrgica 
e os casos em que se deve evitar laparotomias para tumores 
irressecáveis ou com alta chance de recorrência. Este traba-
lho objetiva revisar e ilustrar os principais achados de ima-

gem que devem ser relatados no pré-operatório e pós-neoad-
juvância no adenocarcinoma pancreático.
Métodos: Serão ilustrados em um ensaio pictórico baseado 
em casos, utilizando imagens adquiridas na nossa instituição 
por meio de tomografia computadorizada e ressonância mag-
nética, os principais achados que devem ser descritos no re-
latório pré-operatório e pós-neoadjuvância de pacientes com 
adenocarcinoma pancreático.
Discussão: O adenocarcioma de pâncreas ocorre comumen-
te na cabeça pancreática, a qual possui relação íntima com 
diversas estruturas. O radiologista deve saber reconhecer a 
invasão das estruturas adjacentes e relatar apenas aquelas que 
tenham relevância na conduta terapêutica, como invasão da 
via biliar, estruturas vasculares, estruturas extrapancreáticas 
e linfonodos.
Conclusões: Um relatório conciso e preciso no pré-operató-
rio e pós-neoadjuvância é a principal ferramenta para selecio-
nar a conduta terapêutica apropriada em casos de adenocar-
cinoma pancreático.

PD.01.030
ACHADOS DE IMAGEM APÓS AS VÁRIAS TÉCNI-
CAS DE ABLAÇÃO HEPÁTICA: O QUE ESPERAR E 
COMO RECONHECER SUAS COMPLICAÇÕES.
Autores: FERNANDES, R.; ROCHA, SRR; PANIZZA, 
PSB; PAIXÃO. TSA.; FERNANDES J.; VERAS FJ.; HOR-
VAT.; NSMR.; VIANA, PC.; MENEZES, MR.; LEITE, CC.; 
CERRI, GG.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Autor Responsável Trabalho: Dra. Renata Fernandes Ba-
tista Pereira
E-mail Autor Responsável Trabalho: renatafernandesbp@
gmail.com
Introdução e objetivos: A terapia ablativa hepática vem sen-
do cada vez mais utilizada como estratégia terapêutica alter-
nativa para tumores hepáticos ressecáveis e não ressecáveis, 
por tratar-se de técnica minimamente invasiva com menores 
taxas de complicações inerentes ao procedimento. O objetivo 
é revisar as principais indicações e técnicas de ablação he-
pática, demonstrando os aspectos evolutivos habituais e não 
habituais pós-ablação.
Métodos: Será realizado um ensaio pictórico com os aspec-
tos de imagem esperados após as várias técnicas de ablação 
hepática, correlacionando os achados da ressonância magné-
tica, tomografia computadorizada e PET-CT, além de revisar 
suas principais complicações e pitfalls, bem como os sinais 
suspeitos para recidiva tumoral e tumor residual.
Discussão: A avaliação por imagem após a realização da 
ablação hepática é mandatória para avaliação de complica-
ções e resposta terapêutica. O radiologista deve estar familia-
rizado com os aspectos de imagem esperados após as várias 
técnicas de ablação (radiofrequência, quimioembolização, 
radioembolização e a ablação radioterápica guiada por ima-
gem), que vem sendo cada vez mais realizadas em alternativa 
à terapia cirúrgica.
Conclusões: As técnicas ablativas vêm se mostrando efetivas 
para controle local de hepatocarcinomas e metástases hepáticas, 
sendo de fundamental importância o reconhecimento dos aspec-
tos radiológicos habituais após a sua realização para detecção 
precoce de complicações e adequado seguimento oncológico.

PD.01.034
AVALIAÇÃO RADIOLÓGICA PRÉ E PÓS TRATA-
MENTO NEOADJUVANTE DO FÍGADO METASTÁ-
TICO - ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR
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Autores: GUERREIRO, N.F.C.; COSTA, F.L.S.; SILVA-
-FILHO, F.J.V.; VENDRAMINI, D.F.V.; MIRANDA, J.A. 
LIMA, T.C.; HORVAT, N.; VIANA, P.C.C.; MENEZES, 
M.R.; LEITE, C.C.; CERRI, G.G.
Instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor Responsável Trabalho: Biom. Nicolau Faria  
Correia Guerreiro
E-mail Autor Responsável Trabalho: guerreironfc@ 
gmail.com
Introdução e objetivos: A metástase é a principal lesão 
maligna do fígado, particularmente no contexto do câncer 
colorretal. Cerca de 40% dos pacientes não são candidatos 
à metastasectomia primária ao diagnóstico. Neste contexto, 
tais pacientes são encaminhados para quimioterapia neoad-
juvante de conversão e a imagem tem papel fundamental na 
avaliação da resposta e decisão terapêutica. Este estudo ob-
jetiva revisar e ilustrar os principais achados de imagem das 
metástases hepáticas antes e após o tratamento neoadjuvante. 
Pretendemos, ainda, demonstrar um algoritmo diagnóstico 
ajudando os radiologistas na interpretação dos exames de pa-
cientes com metástase hepática.
Métodos: Ilustraremos em um ensaio pictórico baseado em 
casos, utilizando imagens adquiridas na nossa instituição 
por meio de tomografia, ressonância magnética e PET-CT, 
as principais características das metástases hepáticas antes e 
após a quimioterapia neoadjuvante.
Discussão: A adequada caracterização das lesões hepáticas é 
crucial para a seleção de pacientes que se beneficiarão de res-
secção cirúrgica. O tratamento neoadjuvante muda as carac-
terísticas da lesão e pode prejudicar a detecção e subestimar 
o seu tamanho. O radiologista deve estar atento para estas 
características, para auxiliar o planejamento cirúrgico.
Conclusões: A detecção e correta caracterização das metás-
tases hepáticas antes e após a quimioterapia neoadjuvante é 
a principal ferramenta na seleção de pacientes candidatos ao 
tratamento cirúrgico.

PD.01.046
HÉRNIA INTERNA – ASPECTOS DE IMAGEM.
Autores: FONSECA, N. V.; JORGE, P. B. A.; APA, E. A. P.
Instituição: AMÉRICAS MEDICAL CITY / PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA - RIO DE JANEIRO
Autor Responsável Trabalho: Dra. Nayara Vieira Fonseca
E-mail Autor Responsável Trabalho: nayarafonseca21 
@hotmail.com
Introdução e objetivos: Hérnia interna é a insinuação de vís-
cera abdominal através de uma abertura para outro comparti-
mento dentro da cavidade abdominal, muitas vezes atravessan-
do o peritônio, mesentério ou omento. Estas aberturas podem 
ser congênitas ou adquiridas (trauma, inflamação, cirurgia e 
isquemia). Revisamos os estudos tomográficos em pacientes 
adultos atendidos na emergência, no período de um ano. As-
sim, temos o objetivo de familiarizar os radiologistas com os 
padrões tomográficos encontrados nas hérnias internas.
Métodos: Foram acompanhados 04 casos (02 paraduodenal, 
01 transmesentérica, 01 petersen) em pacientes com idade 
entre 47 – 85 anos, pós gastroplastia, com diagnóstico confir-
mado cirurgicamente de hérnia interna.
Discussão: Foi evidênciado aumento da incidência relacio-
nada ao aumento do número das cirurgias bariátricas. A difi-
culdade de diagnóstico clínico e por imagem nesses pacientes 
com episódios de dor e de suboclusão intestinal intermiten-
tes, levam a múltiplas consultas ambulatoriais sem resolução 
do quadro e retornos frequentes ao setor de emergência, ge-
rando várias investigações por imagem, geralmente através 
de tomografia computadorizada.

Conclusões: A frequência de diagnóstico está aumentando, 
provavelmente relacionada ao maior número de cirurgias ba-
riátricas. Dificuldade de diagnóstico. Principal causa de obs-
trução intestinal de delgado com estrangulamento.

PD.01.047
ABORDAGEM SISTEMATIZADA DO ADENOCARCI-
NOMA PANCREÁTICO: O MNEMÔNICO “PANCREAS”.
Autores: CARNEIRO, H. C.; OLIVEIRA, B.; TAVARES, 
C. C.; GUSMÃO, M. M.; GOMES, L. T.; PEREIRA, P. J. ; 
HORVAT, N.; ROCHA, M. S.
Instituição: Instituo de Radiologia (InRad) do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade São Pau-
lo (HC-FMUSP).
Autor Responsável Trabalho: Dr. Hugo Costa Carneiro
E-mail Autor Responsável Trabalho: hugoccarneiro@ 
hotmail.com
Introdução e objetivos: O adenocarcinoma pancreático (AP) 
representa a segunda causa de morte relacionada ao câncer di-
gestivo, sendo a ressecção cirúrgica o único tratamento cura-
tivo. A avaliação pré-operatória por imagem é de importância 
crítica no planejamento terapêutico, uma vez que determinará 
se um paciente é candidato a ressecção. Nossos objetivos são 
revisar as características de imagem relacionadas ao estadia-
mento do AP, com foco na localização tumoral, critérios de 
ressecabilidade e variantes anatômicas relevantes.
Métodos: Casos didáticos ilustrados do nosso departamento 
enfatizando características que contribuem para o estadia-
mento adequado e planejamento cirúrgico.
Discussão: Os achados de imagem relacionados ao estadia-
mento do AP são discutidos através da criação de um mne-
mônico que fornece uma abordagem sistemática bem estru-
turada, abrangendo o sistema de estadiamento TNM e outras 
características relevantes. - P:“Placement”. Diagnóstico/lo-
calização. - A:“Amplitude”. Estadio T. - N:“Nodes’. Estadio 
N. - C:“Circulation”. Critérios de ressecabilidade vascular. 
- R:“Range”. Metástases a distância. - E:“Epiplon”. issemi-
nação intraperitoneal. - A:“Anatomy”. Variações anatômicas 
vasculares. - S:“Stream”. Drenagem biliar.
Conclusões: Na abordagem de pacientes com AP, é essen-
cial avaliar criteriosamente todos os itens necessários para 
estabelecer uma estratégia de tratamento adequada. O uso 
de técnicas como o mnemônico PANCREAS é de grande 
ajuda, a fim de não deixar fora do relatório quaisquer infor-
mações relevantes.

PD.01.049
LESÕES PANCREÁTICAS HIPERVASCULARES: 
ENSAIO PICTÓRICO DOS DIAGNÓSTICOS DIFE-
RENCIAIS
Autores: TRINDADE, R.A.R.; GHEZZI, C.L.A.; WAINS-
TEIN, B.; TAVARES; E.N.; STANGLER, G.P.; DE AZAM-
BUJA, J.; WESTPHALEN, S.S.; KUPSKE, A.; VILAVER-
DE, A.W.; PEDROLLO, I.M.; KRUGER, M.S.; SILVA, 
C.K.; TORRI, G.B.; CONCEIÇÃO, T.M.B; DOWICH, V.; 
THOMSEN FILHO, C.T.
Instituição: Hospital de Clínica de Porto Alegre, Porto Ale-
gre, RS, Brasil.
Autor Responsável Trabalho: Dr. Régis Augusto Reis 
Trindade
E-mail Autor Responsável Trabalho: regis.artrin@ 
gmail.com
Introdução e objetivos: Lesões hipervasculares pancreáticas 
são comumente detectadas por tomografia computadorizada 
(TC) e ressonância magnética (RM). Há um amplo espec-
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tro de causas que incluem condições neoplásicas, vascula-
res, inflamatórias, traumáticas e congênitas. Um diagnóstico 
acurado destas lesões é importante devido ao seu impacto no 
prognóstico e tratamento.
Métodos: Revisamos os arquivos médicos da instituição do 
autor e selecionamos imagens representativas de diferentes 
lesões hipervasculares do pâncreas, avaliadas por TC e RM.
Discussão: Grande parte das lesões hipervasculares é re-
presentada por tumores neuroendócrinos que se apresentam 
como lesões focais bem circunscritas, com realce arterial in-
tenso (homogêneo ou heterogêneo). Raramente estes tumo-
res causam invasão vascular e obstrução biliar. Incluem-se, 
como principais diagnósticos diferenciais, as metástases de 
carcinoma de células renais e melanoma. Outras condições 
podem ser resultado de anomalias de desenvolvimento, tais 
como baço intrapancreático acessório.
Conclusões: A TC e a RM são métodos importantes na 
identificação de lesões pancreáticas hipervasculares, sendo 
fundamentais, juntamente com os dados clínicos, na identi-
ficação dos seus principais diagnósticos diferenciais. Estes 
métodos de imagem possuem, ainda, papel fundamental no 
estadiamento das causas neoplásicas.

PD.01.051
INDICAÇÕES DO USO DO MEIO DE CONTRASTE 
HEPATOBILIAR: ERROS E ACERTOS.
Autores: VELLONI, F.G.; TANIGUCHI, L.S.; ROMANO, 
R.F.T; MORITA, T.O.; PINTO, G.; BLASBALG, R.
Instituição: DASA - São Paulo, Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dra. Fernanda Velloni
E-mail Autor Responsável Trabalho: fernandavelloni@
gmail.com
Introdução e objetivos: O uso do meio de contraste hepa-
tobiliar (MCHB) na ressonância magnética (RM) aumentou 
significativamente, sendo hoje a fase hepatobiliar (FHB) uma 
ferramenta importante para o manejo das lesões hepáticas 
focais e para a avaliação da via biliar. Entretanto, para que 
melhores resultados sejam atingidos, é necessário que seu 
uso seja indicado corretamente. Nesse sentido, o objetivo 
deste estudo é ilustrar e discutir o custo-benefício do uso do 
MCHB em diferentes contextos clínicos.
Métodos: Serão ilustradas múltiplas imagens de RM com 
posterior discussão sobre o valor agregado do MCHB e seu 
impacto na conduta clínica de cada caso.
Discussão: Os MCHB possuem indicações clínicas clássicas 
que incluem diferenciação entre adenomas / hiperplasias no-
dulares focais, caracterização de carcinomas hepatocelulares, 
detecção de metástases de neoplasia colorretal e avaliação 
anatômica/funcional da via biliar. Entretanto, cabe ao radio-
logista orientar os médicos solicitantes sobre quais pacientes 
se beneficiarão de um estudo adicional com MCHB.
Conclusões: A FHB é uma ferramenta diagnóstica útil na 
avaliação hepática. Entretanto, não deve ser indicada de ma-
neira indiscriminada como temos observado na prática diária. 
Além disso, para o diagnóstico acurado, é recomendável que 
sua análise não seja realizada isoladamente e sim em conjun-
to com as demais sequências do estudo.

PD.01.054
TUMOR DESMOPLÁSTICO DE PEQUENAS CÉLU-
LAS REDONDAS: ASPECTOS RADIOLÓGICOS.
Autores: FEIJÓ, M.C.; AMORIM, M.V.S.; CALDAS, J.B.; 
CASAGRANDE, G.M.; OLIVEIRA, L.B.T.; SANTOS, 
T.M.M.; SILVA, H.H.R.M.; SOUZA, B.N.
Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Minas Gerais.
Autor Responsável Trabalho: Dra. Marcele Costa Feijo
E-mail Autor Responsável Trabalho: cecelebh@ 
yahoo.com.br
Introdução e objetivos: O tumor desmoplástico de célu-
las redondas é uma neoplasia de descrição recente, datada 
de 1989, rara, com cerca de 300 casos na literatura, além de 
extremamente agressiva e associada a elevada morbi-morta-
lidade. Neste trabalho, busca-se caracteriza-lo sob o aspecto 
da imagem, com o objetivo de diferenciá-lo de outras massas 
sólidas do abdome.
Métodos: Revisão bibliográfica; utilização de imagens obti-
das em um serviço público de saúde e confecção de tabelas 
que sintetizem e comparem características radiológicas.
Discussão: É um tumor típico de adolescentes e adultos jo-
vens, com cerca de 90% dos casos em homens. Inicia-se prin-
cipalmente no peritônio da cavidade abdominal ou pélvica, 
mas pode surgir em outras serosas e até mesmo em órgãos 
como as glândulas salivares. Suas principais características, 
bem como as de diagnósticos diferenciais importantes, tais 
como rabdomiossarcoma, mesotelioma e carcinomatose se-
rão abordados neste estudo.
Conclusões: O conhecimento sobre as possibilidades diag-
nósticas diante de volumosas massas intraperitoneais ,prin-
cipalmente quando estas se apresentam de forma inespecífica 
,como o tumor desmoplástico, é essencial para o manejo do 
paciente. Ainda que não se tenha uma definição, a correta in-
terpretação dos achados auxilia na ressecabilidade e prognós-
tico do doente.

PD.01.059
COMO RECONHECER COMPLICAÇÕES DE PRO-
CEDIMENTOS: ENSAIO PICTÓRICO MOSTRANDO 
O QUE O RADIOLOGISTA DEVE SABER
Autores: MICHELIS, G.; YAMAMOTO, K. M.; SCUISSA-
TO, D.; ZAPPAROLI, M.; SANTOS, G. R.; CAVALHEIRO, 
D. S.; CREMONEZE, A. C.; VIEIRA, V. L. G.; CASTA-
NHO, G. F. C; BACARIN, J. V.
Instituição: Hospital de Clínicas da Universidade Federal  
do Paraná
Autor Responsável Trabalho: Dra. Glaucia Michelis
E-mail Autor Responsável Trabalho: glaucia.michelis 
@gmail.com
Introdução e objetivos: Recentemente um renomado jornal 
científico publicou que o erro médico é a terceira maior cau-
sa de morte nos Estados Unidos, estimando mais de 250 mil 
mortes por ano. Foram selecionadas imagens de complica-
ções de procedimentos para auxiliar o radiologista na identi-
ficação precoce dessas situações.
Métodos: Ensaio pictórico mostrando tomografia compu-
tadorizada de complicações de procedimentos, como texti-
lomas, pneumomediastino, enfisema subcutâneo, intubação 
traqueal seletiva, fragmento de cateter torácico, embolização 
de “coil”, toracostomia intra-hepática, insuflação de balonete 
urinário na uretra, hematoma pós-biopsia hepática, nefrosto-
mia deslocada, pneumoperitônio, cânula de derivação ventrí-
culo-peritonial com extremidade no cólon e cateter venoso 
central intra-hepático.
Discussão: Complicações são inerentes a qualquer ativida-
de exercida por humanos ou máquinas. O radiologista, por 
sua versatilidade, entra em contato com diversas especiali-
dades médicas, tendo papel central na redução da morbidade 
destas complicações, podendo identificar tais lesões e alertar 
precocemente o médico assistente, possibilitando tratamento 
imediato.
Conclusões: As complicações pós-procedimentos estão pre-



47Caderno de Resumos de Painéis

sentes diariamente nos serviços de saúde e nem sempre são 
preveníveis. Dessa forma, o diagnóstico precoce é essencial e 
o radiologista têm papel fundamental na identificação dessas 
lesões, possibilitando tratamento precoce e redução de danos 
ao paciente.

PD.01.061
APRESENTAÇÕES USUAIS E INCOMUNS DA NEO-
PLASIA NEUROENDÓCRINA HEPÁTICA PRIMÁ-
RIA E SECUNDÁRIA
Autores: HOUAT, A. P.; ATZINGEN, A. C. V.; VELLONI, 
F. G.; OLIVEIRA, R. A. S.; TORRES, U. S.; D'IPPOLITO, 
GIUSEPPE.
Instituição: Trabalho realizado no Hospital São Paulo - Es-
cola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Pau-
lo (EPM/UNIFESP) e no Fleury – Medicina Diagnóstica. 
Autor Responsável Trabalho: Dr. Abdallah de Paula Houat
E-mail Autor Responsável Trabalho: abdallah.houat@
gmail.com
Introdução e objetivos: As neoplasias neuroendócrinas 
(NNE) compreendem um grupo heterogêneo de tumores 
com manifestações morfológicas e biológicas distintas. Uma 
vez que as células neuroendócrinas estão difusamente distri-
buídas pelo organismo, tais tumores podem se originar em 
diversos órgãos e tecidos, sendo o fígado o principal órgão 
acometido por suas metástases. Por outro lado, o acometi-
mento primário deste órgão é extremamente raro, com menos 
de 100 casos relatados. O objetivo deste trabalho é apresentar 
formas de apresentação usuais e incomuns de acometimento 
hepático primário e secundário por NNE.
Métodos: Através de casos clínicos e de uma breve revisão 
da literatura, múltiplas formas de apresentação dos tumores 
neuroendócrinos hepáticos são ilustradas, destacando-se os 
seus principais aspectos na Tomografia Computadorizada e 
na Ressonância Magnética.
Discussão: Entre as várias formas de apresentação da NNE 
hepática encontramos lesões únicas e múltiplas, hiper e hi-
povasculares, císticas, cavitadas, e calcificadas, entre outras. 
Alguns destes aspectos permitem incluir a NNE entre os 
principais diagnósticos diferenciais e orientar na busca de um 
eventual sítio primário extra-hepático.
Conclusões: Devido as suas variadas formas de apresenta-
ção e por mimetizar outras lesões hepáticas, o diagnóstico 
das NNE hepáticas pode se revelar um desafio diagnóstico, 
atenuado pelo conhecimento de algumas das suas principais 
características de imagem.

PD.01.063
PÓS-OPERATÓRIO SBDOMINAL – VÍSCERAS OCAS
Autores: TAVARES, C.C.; OLIVEIRA, B.; CARNEIRO, 
H.C.; PEREIRA, P.J.; GUSMÃO, M. M.; GOMES, L. T.; 
MORITA, T.O.; HORVAT, N.; ROCHA, M.S.
Instituição: Instituto de Radiologia (InRad) do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade São Pau-
lo (HC-FMUSP).
Autor Responsável Trabalho: Dr. Hugo Costa Carneiro
E-mail Autor Responsável Trabalho: hugoccarneiro@ 
hotmail.com
Introdução e objetivos: A familiaridade com achados espe-
rados no pós-operatório abdominal das principais cirurgias 
gastrointestinais permite o reconhecimento preciso de com-
plicações e ajuda afastar pitfalls diagnósticos. Dessa forma, 
os objetivos deste ensaio pictórico são: Revisar a anatomia e 
os achados esperados no pós operatório das vísceras ocas nos 
vários métodos de imagem; Destacar os aspectos que ajudam 

o radiologista a distinguir estes achados das principais com-
plicações pós-operatórias.
Métodos: Discutiremos as principais técnicas cirúrgicas gas-
trointestinais e os achados pós-operatórios normais e anor-
mais, ilustrados com casos clínicos do nosso departamento 
de radiologia.
Discussão: Anatomia no pós-operatório das principais cirur-
gias de vísceras ocas: -Herniorrafia, -Esofagectomia, -Fun-
doplicatura, -Gastrectomia/Cirurgia bariátrica, -Colectomia, 
-Retossigmoidectomia a Hartmann, -Cirurgias de reconstru-
ção do trato digestivo. Achados pós-operatórios esperados: 
-Densificação da gordura, -Pneumoperitôneo, -Atelectasia 
das bases pulmonares, -Retenção líquida intra e extra-abdo-
minal, -Alças intestinais em localização não habitual, -Den-
sificação e espessamento das feridas operatórias. Materiais 
cirúrgicos deixados intencionalmente na cavidade: -Suturas, 
-Agentes hemostáticos, -Malhas
Conclusões: É importante que o radiologista reconheça 
as alterações esperadas no pós-operatório das principais 
cirurgias abdominais, o que permite um diagnóstico mais 
acurado das complicações mais comuns e ajuda a evitar 
pitfalls diagnósticos.

PD.01.067
ALTERAÇÕES VASCULARES DO FÍGADO: UMA 
ABORDAGEM SISTEMÁTICA
Autores: OLIVEIRA, B.; CARNEIRO, H. C.; TAVARES, C. 
C.; GUSMÃO, M. M.; GOMES, L. T.; HORVAT, N.; RO-
CHA, M.S.
Instituição: Instituto de Radiologia do Hospital das Clíni-
cas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, São Paulo.
Autor Responsável Trabalho: Dra. Brunna Oliveira
E-mail Autor Responsável Trabalho: deoliveira.brunna@
gmail.com
Introdução e objetivos: As alterações vasculares geram pa-
drões radiológicos variados, que podem mimetizar diversas 
outras condições, inclusive neoplásicas e inflamatórias, sen-
do de grande importância o seu reconhecimento pelo radio-
logista. Os objetivos deste ensaio pictórico são: - Revisar a 
anatomia vascular hepática e suas principais variações anatô-
micas; - Destacar os achados de imagem das doenças vascu-
lares hepáticas e os seus principais diagnósticos diferenciais.
Métodos: Discutiremos em uma abordagem didática as prin-
cipais desordens vasculares hepáticas e seus achados radioló-
gicos utilizando casos ilustrativos do nosso departamento de 
radiologia em diversos métodos de imagem.
Discussão: As principais desordens vasculares hepáticas po-
dem ser sistematicamente divididas da seguinte forma: - De-
sordens portais: Redução do fluxo portal; Venopatia portal 
obliterativa; Agenesia da veia porta; - Desordens arteriais:    
Redução do fluxo arterial; Aneurisma da artéria hepática; - 
Alterações das veias hepáticas: Síndrome de Budd-Chiari; 
Doença veno-oclusiva; Hepatopatia congestiva; - Shunts 
intrahepáticos: - Lesões hepáticas e desordens perfusionais:    
Neoplasia hepática; Trauma hepático; Telangiectasia hemor-
rágica hereditária; Fenômeno de roubo por tumores hipervas-
cularizados. Alterações inflamatórias; - Outras causas: Com-
pressão extrínseca do parênquima hepático; Fibrose hepática 
confluente; Suprimento vascular aberrante; Infarto hepático.
Conclusões: O radiologista deve estar familiarizado com os 
achados radiológicos das doenças vasculares hepáticas para 
garantir o diagnóstico correto.
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PD.02.010
PADRÕES DE RESPOSTA COM A TERAPIA ANTI-
-PD-1/PL-L1: O QUE O RADIOLOGISTA PRECISA 
SABER
Autores: LIMA,T.C.;COSTA, F.L.S., FRANCA,R.O.; SE-
TOGUTE, Y.C.; LEITE, C.C.; CERRI, G.G.
Instituição: Hospital Sírio Libanês
Autor Responsável Trabalho: Dra. Thais Carneiro Lima
E-mail Autor Responsável Trabalho: THAIMILLA@
HOTMAIL.COM
Introdução e objetivos: A imunoterapia, também conhecida 
como terapia biológica, é um novo tipo de tratamento para o 
controle do crescimento câncer baseado nos anticorpos PD-1/
PD-L1. Os imunoterápicos utilizados podem ser provenien-
tes do corpo ou sintetizados laboratorialmente. No entanto, 
a avaliação radiológica permanece um desafio. O objetivo 
deste estudo é descrever os diferentes padrões de imagem na 
imunoterapia, enfatizando a importância do radiologista.
Métodos: Pacientes com tumores metastáticos de rim, fígado, 
pulmão e melanoma em tratamento com imunoterapia foram 
identificados no nosso arquivo eletrônico. Serão apresenta-
dos exames de TC e RM pré/pós esquemas de imunoterapia, 
enfatizando os diferentes padrões de imagem de resposta e 
progressão de doença, incluindo progressão, pseudoprogres-
são, pseudoresposta, incluindo uma revisão do RECIST.
Discussão: Durante a última década, o conhecimento sobre 
o câncer metastático tem embasado o desenvolvimento da 
imunoterapia. Os mecanismos de controle imune que man-
têm a auto-tolerância fisiológica têm sido implicados na re-
gulação da imunidade antitumoral. Cinco padrões de resposta 
e progressão nos exames de imagem são descritos: resposta 
precoce e completa, pseudoprogressão, estabilidade da doen-
ça antes da resposta final, resposta mista com novas lesões e 
progressão precoce/doença refratária primária.
Conclusões: Os padrões de imagem nas respostas à imunote-
rapia usualmente são muito heterogêneos. Oradiologista tem 
um importante papel no tratamento clínico.

PD.02.012
LAUDO ESTRUTURADO NA ENDOMETRIOSE
Autores: SILVA, MO; ARANHA, AS; VACCARDO, LM; 
BLASBALG, R.
Instituição: DASA
Autor Responsável Trabalho: Dra. Mirella Oliveira Silva
E-mail Autor Responsável Trabalho: mirellasilva@ 
hotmail.com
Introdução e objetivos: O objetivo deste estudo foi propor 
um padrão de laudo estruturado em pacientes com endome-
triose a fim de melhorar a acurácia diagnóstica e a comunica-
ção entre radiologistas e médicos assistentes.
Métodos: Nós usamos um padrão de laudo de Ultrassom 
(US) e Ressonância Magnética (RM) organizando a descri-
ção das lesões nos seguintes aspectos: localização, extensão, 
camada mais profunda acometida, grau de severidade da ade-
são pélvica e grau de bloqueio do fundo de saco de Douglas.
Discussão: Para ser clinicamente útil os laudos radiológicos 
devem ser estruturados, usarem terminologia padronizada e 
transmitir informações reprodutíveis, reduzindo a variabili-
dade e incerteza no laudo, provendo um guia de do que pro-
curar melhorando a utilidade do método.
Conclusões: O laudo estruturado deve compreender infor-
mação completa, compreensiva e acurada permitindo aos ra-

diologistas continuamente interagir com pacientes e médicos 
assistentes para garantir que a informação seja adequada ao 
manejo terapêutico dos pacientes.

PD.02.015
MANIFESTAÇÕES EXTRANODAIS DO LINFOMA 
ABDOMINAL: ENSAIO PICTÓRICO
Autores: STANGLER, G.P.; GHEZZI, C.L.A.; TORRI, 
G.B.; WESTPHALEN, S.S; TAVARES, E.N.; TRINDA-
DE, R.A.R.; KRÜGER, M.S.; WAINSTEIN, B.; CONCEI-
ÇÃO, T.M.B.; DÖWICH, V.; AZAMBUJA, J.; THOMSEN, 
C.T.T.; SILVA, C.K.; VILAVERDE, A.W.; KUPSKE, A.; 
PEDROLLO, I.M.
Instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Autor Responsável Trabalho: Dr. Guilherme Pucci Stangler
E-mail Autor Responsável Trabalho: guistangler@ 
gmail.com
Introdução e objetivos: Os linfomas malignos (Hodgkin e 
não-Hodgkin) são tumores comuns, somando aproximada-
mente 6% das neoplasia malignas. Essas neoplasias frequen-
temente envolvem o abdome, sendo que em cerca de 40% dos 
caso há acometimento extranodal. O presente ensaio pictóri-
co tem como objetivo ilustrar as diferentes formas de envol-
vimento dos órgãos abdominais pelos linfomas.
Métodos: Foram revisadas imagens de tomografia compu-
tadorizada, ressonância magnética e PET-CT de abdome ob-
tidas para avaliação de pacientes com linfomas histologica-
mente comprovados.
Discussão: Em ordem decrescente de frequência, os sítios 
mais comuns de acometimento extranodal são: baço, fíga-
do, trato gastrointestinal, pâncreas, parede abdominal, trato 
geniturinário, adrenais, cavidade peritoneal e vias biliares. 
O acometimento dos órgãos sólidos pode ser difuso, geral-
mente com aumento volumétrico dos órgãos, ou focal com 
o surgimento de nódulos parenquimatosos hipovasculares. 
No trato gastrointestinal, se observa espessamento parietal 
focal ou difuso, podendo simular outras lesões neoplásicas 
e não-neoplásicas tais como os adenocarcinomas intestinais. 
Os linfomas primários de sítios extra-nodais são raros, sendo 
muito mais frequente o acometimento secundário por doença 
nodal, seja por disseminação à distância ou por contiguidade.
Conclusões: O acometimento extranodal é mais comum nos 
Linfomas não-Hodgkin, envolvendo os órgãos abdominais de 
maneira focal ou difusa e frequentemente simulando outras 
condições patológicas.

PD.02.016
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA AVALIAÇÃO PÓS-
-OPERATÓRIA E PÓS-RADIOTERAPIA DAS NEO-
PLASIAS DE PRÓSTATA
Abdominal/Trato Geniturinário
Autores: SILVA-FILHO, F.J.V.; VIANA, P.C.C.; HOR-
VAT, N.; PEREIRA, A.M.A.; ROMAO, D.S.; PEREIRA, 
R.F.B.; YAMANARI, T.R.; DOS SANTOS-JÚNIOR, V.R.; 
VENDRAMINI, D.F.V.; MENEZES, M.R.; LEITE, C.C.; 
CERRI, G.G.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS (HSL)
Autor Responsável Trabalho: Dr. Francisco José Veras e 
Silva Filho
E-mail Autor Responsável Trabalho: veras.radio@gmail.com
Introdução e objetivos: Diferentes modalidades cirúrgicas 
e radioterápicas são utilizadas na abordagem das neoplasias 
benignas e malignas da próstata, e cada uma delas modifica 
a anatomia pélvica de forma peculiar, levando a imagens ca-
racterísticas. Nesse contexto, a ressonância magnética (RM) 
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apresenta crescente importância na identificação das altera-
ções no sítio abordado, bem como no diagnóstico da recor-
rência. Este estudo objetiva ilustrar os principais achados de 
RM de pelve após o tratamento das neoplasias benignas e 
malignas da próstata.
Métodos: Demonstraremos, com imagens de RM do nosso 
arquivo digital, os achados pélvicos fundamentais após a te-
rapia das neoplasias da próstata.
Discussão: Embolização arterial, ressecção transuretral, 
prostatectomia radical, radioterapia externa e braquiterapia 
são os procedimentos mais usados na abordagem das neopla-
sias da próstata. O reconhecimento dos padrões de imagem 
gerados após tais intervenções é pré-requisito para a adequa-
da caracterização da anatomia prostática e/ou pélvica, bem 
como na detecção da recorrência do câncer de próstata. Este 
fato é de fundamental importância, pois, para o sucesso das 
terapias de resgate, a detecção precisa da recidiva local no 
estágio mais precoce possível é indispensável.
Conclusões: É essencial para o radiologista reconhecer as 
características de imagens de RM de pelve após o tratamento 
das neoplasias de próstata.

PD.02.027
RESSONÂNCIA NO ACRETISMO PLACENTÁRIO: O 
QUE TODO RADIOLOGISTA DEVE SABER
Autores: SANTOS,V.R.O;MEMÓRIA,T.C.O.;RACY,M.C.
J.;BARBOSA,F.G.;MIRANDA;C.L.V.M
Instituição: Santa Casa de Misericórdia de São Paulo – SP 
– BRASIL
Autor Responsável Trabalho: Dra. Fernanda Gama Barbosa
E-mail Autor Responsável Trabalho: fernandagama_b@
yahoo.com.br
Introdução e objetivos: O acretismo placentário (AP) é 
uma alteração na implantação placentária, caracterizada por 
fixação anômala da placenta, profundamente na parede ute-
rina.O AP é causa importante de morbidade e mortalidade 
materna, sendo cada vez mais frequente em nosso cotidiano, 
relacionado às altas taxas de partos cirúrgicos. O presente 
estudo objetiva revisar os principais achados radiológicos 
por ressonância magnética (RM) do AP e os protocolos dire-
cionados,baseado em alguns casos que tiveram confirmação 
anatomopatológica, permitindo assim que o diagnóstico seja 
precoce e correto.
Métodos: Achados de RM no AP incluem: placenta prévia, 
abaulamento uterino, placenta com intensidade de sinal hete-
rogêneo, bandas intraplacentárias com hipossinal em T2, vas-
cularização placentária anormal, interrupção focal da parede 
miometrial, assim como da interface placenta-miométrio e 
invasão/extensão para a bexiga ou outras estruturas pélvicas.
Discussão: A RM representa importante modalidade com-
plementar, pois pode definir melhor as áreas de placentação 
anormal, modificando o tratamento cirúrgico, sendo cada vez 
mais empregada na investigação do AP.
Conclusões: A placentação anormal é uma patologia cada 
vez mais frequente e, para seu correto diagnóstico, o radiolo-
gista precisa estar habituado com os protocolos técnicos do 
exame e com a aparência placentária normal, bem como os 
achados radiológicos patológicos.

PD.02.028
ANÁLISE ANATÔMICA E MOLECULAR POR IMA-
GEM DO CÂNCER DE PRÓSTATA
Autores: OLIVEIRA, A. I; VIANA, P.C; LEITE, C. C; 
QUEIROZ, M; GALIZA, F; MENEZES, R. S. A. A; PANI-
ZZA, P.S.B; HORVAT, N.; DE MENEZES, M. R; CERRI

Instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor Responsável Trabalho: Dra. Ana Isabella de Oliveira
E-mail Autor Responsável Trabalho: anaisabella763@
gmail.com
Introdução e objetivos: O diagnóstico do câncer de próstata 
consiste na combinação dos níveis séricos do antígeno pros-
tático-específico (PSA), o toque retal e a biópsia prostática. 
Entretanto, esta abordagem apresenta algumas limitações, 
que incluem baixa especificidade na detecção tumoral e baixa 
sensibilidade em estimar a extensão da doença. Neste contex-
to, inúmeras modalidades diagnósticas têm sido reconhecidas 
como importantes ferramentas para orientar o manejo do pa-
ciente com câncer de próstata.
Métodos: Este ensaio pictórico revisa os recentes avanços 
na análise anatômica e molecular por imagem do câncer de 
próstata, tais como a ultrassonografia transretal, a ressonân-
cia magnética multiparamétrica e a associação da tomografia 
por emissão de prótons (PET) / TC com diferentes traçadores, 
como 18F – FDG, 68Ga-PSMA, Colina C-11.
Discussão: Avanços nos métodos de imagem criaram novos 
papéis para o manejo do câncer de próstata. Tais progressos 
ajudaram a entender o conhecimento a cerca da biologia da 
doença e os exames diagnósticos se tornaram decisivos no 
suporte terapêutico deste tipo de câncer.
Conclusões: O diagnóstico por imagem do câncer de próstata 
apresentou recentes avanços nos últimos anos. A ciência de 
suas vantagens, limitações e as singularidades de cada moda-
lidade são essenciais para aperfeiçoar o seu uso, de forma a in-
corporá-lo adequadamente na conduta do câncer de próstata.

PD.02.033
ASPECTO RADIOLOGICO PRÉ E PÓS TRATAMEN-
TO DE MASSAS RENAIS
Autores: PAIXAO, T.S.A; HORVAT, N.; VIANA, P.C.C.; 
DAMASCENO, R.S.; PEREIRA, A.M.A.; VIEIRA, T.D.R.; 
SOUZA, A.R.M.; LEITE, C.C.; CERRI, G.G.; MENEZES, 
M.R. ROMAO, D.S; OLIVEIRA, B.S.P.
Instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor Responsável Trabalho: Dra.Tassia Soraya Araujo 
Paixao
E-mail Autor Responsável Trabalho: sol_paixao@hot-
mail.com
Introdução e objetivos: O aumento na detecção de massas 
renais e seu melhor conhecimento fisiopatológico levaram a 
uma mudança no manejo terapêutico dessas lesões. O trata-
mento padrão para carcinoma de células renais foi, por muitos 
anos, nefrectomia radical, entretanto, tem havido uma tendên-
cia para condutas mais conservadoras (nefrectomia parcial, 
ablação percutânea por radiofreqüência e crioablação), a fim 
de se preservar o máximo de função renal possível.
Métodos: Discutimos neste trabalho as características de 
imagem de massas renais e dos achados esperados e compli-
cações pós-terapêuticas, recorrência local e metástases.
Discussão: A tomografia computadorizada e a ressonância 
magnética desempenham um papel fundamental no diagnós-
tico e acompanhamento pós-terapêutico das massas renais. 
Neste contexto, é importante conhecer os achados normais, 
as alterações pós-operatórias e suas possíveis complicações e 
a presença de tumor residual, recorrência local e metástases, 
para o adequado manejo pós-operatório.
Conclusões: À medida que o uso de tratamentos mais con-
servadores para tumores renais aumenta, os radiologistas de-
vem se familiarizar com os achados de imagem esperados e 
com aparecimento de doença residual ou recidiva tumoral. 
Reconhecer os achados de potenciais complicações precoces 
e tardias no acompanhamento da imagem é também essencial 
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para garantir um seguimento adequada e prevenir sequelas 
adversas a longo prazo.

CABEÇA E PESCOÇO

PD.03.003
TRAUMA DA ÓRBITA - COMO DEVEMOS AVALIAR.
Autores: PFLUCK, B.P.M.; WOLOSKER A.M.B; 
YAMASHITA H.K; SOUZA R.P.
Instituição: UNIFESP/EPM, São Paulo, São Paulo, Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dra. Bárbara Peña  
Mujica Pfluck
E-mail Autor Responsável Trabalho: barbaramujica@me.com
Introdução e objetivos: Sistematizar a avaliação radiológica 
do paciente vítima de trauma que envolve a órbita e/ou o glo-
bo ocular, através da conhecimento das injúrias que podem 
ocorrer nos diferentes compartimentos.
Métodos: Apresentação dos aspectos de imagem das princi-
pais alterações decorrentes da injúria traumática na órbita e no 
globo ocular, através de estudo pictórico e revisão da literatura.
Discussão: Em um contexto de trauma ocular, as condições 
clínicas do paciente podem tornar o exame oftalmológico ex-
tremamente difícil, tornando os exames de imagem uma al-
ternativa útil na complementação da avaliação. Uma vez que 
diferentes injúrias podem ocorrer após um evento traumático, 
o radiologista deve ter um bom conhecimento da anatomia da 
órbita e do globo ocular, e sistematizar sua análise, buscando 
ativamente alterações na câmara anterior, cristalino, segmen-
to posterior, vasculares e nos ossos orbitais.
Conclusões: As lesões traumáticas tem importante impacto 
na morbidade do paciente. Muitas vezes podem ser superpo-
níveis, necessitando do entendimento da minuciosa anatomia 
e integração dos achados clinico-radiológicos, possibilitando 
um relatório adequado de forma a colaborar com o seguimen-
to do paciente.

PD.03.010
AVALIAÇÃO POR IMAGEM DO ESTRABISMO COM 
CORRELAÇÃO CLÍNICA: ENSAIO PICTÓRICO
Autores: DAN, L.F.; BEZERRA, M.M.; GEBRIM, 
E.M.M.S; GOMES, R.L.E.; ZUPPANI, H.B.; SILVA, C.J.; 
GARCIA, M.R.T.
Instituição: INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE 
SÃO PAULO DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP
Autor Responsável Trabalho: Dra. Lara de Freitas Dan
E-mail Autor Responsável Trabalho: laradan_8@ 
yahoo.com.br
Introdução e objetivos: O estrabismo corresponde à perda 
do paralelismo entre os olhos, apresentando as formas con-
vergente, divergente e vertical. Embora comumente reco-
nhecido entre as crianças, também se desenvolve em adul-
to, podendo ter etiologia congênita, traumática, mecânica, 
iatrogênica, inflamatória, infecciosa, vascular e tumoral. O 
objetivo deste ensaio pictórico é demonstrar a importância 
dos estudos de tomografia computadorizada (TC) e de resso-
nância magnética (RM), bem como da correlação clínica na 
avaliação do estrabismo.
Métodos: Foram selecionados 26 pacientes (crianças e adul-
tos) de nossa instituição, com diagnóstico de estrabismo.
Discussão: Nosso ensaio pictórico apresenta diferentes cau-
sas e manifestações de estrabismo com imagens tomográficas 
e de ressonância magnética, além de correlação clínica.
Conclusões: O radiologista de cabeça e pescoço e o neuror-
radiologista devem conhecer as diversas manifestações clí-

nicas e radiológicas do estrabismo. Os exames de imagem 
auxiliam no diagnóstico topográfico das lesões, estreitam a 
lista de diagnósticos diferenciais e em alguns casos permitem 
o diagnóstico final e inequívoco da doença, devendo sempre 
ser correlacionado com as manifestações clínicas.

PD.03.012
LINFONODOS CERVICAIS: O QUE O RADIOLOGIS-
TA PRECISA SABER
Autores: TAKAHASHI, J.T.; JUNIOR, W.R.F.; GOMES, 
R.L.E.; MURAKOSHI, R.W.; TOYAMA, C.; GEBRIM, 
E.M.M.S
Instituição: INRAD - HC FMUSP
Autor Responsável Trabalho: Dr. Jorge Tomio Takahashi
E-mail Autor Responsável Trabalho: jorgettakahashi@
gmail.com
Introdução e objetivos: A avaliação por imagem das altera-
ções dos linfonodos cervicais é muito comum na prática mé-
dica e podem estar relacionadas a doenças sistêmicas como 
doenças auto-imunes, neoplásicas e inflamatórias. O nosso 
objetivo é demonstrar os principais aspectos de imagem das 
linfonodomegalias cervicais, ressaltando aqueles mais espe-
cíficos que podem ajudar no diagnóstico diferencial.
Métodos: Foram avaliados retrospectivamente exames de ul-
trassonografia (US), tomografia computadorizada (TC) e resso-
nância magnética (RM) de pacientes da nossa instituição com 
diagnóstico de linfonodomegalia cervical de variadas causas.
Discussão: Os linfonodos são numerosos na região cervical, 
a maioria superficial e de fácil acesso a palpação, porém os 
achados ao exame físico são inespecíficos e necessitam de 
uma avaliação complementar através de exames de imagem 
como US, TC e RM. Existem padrões variáveis e superponí-
veis de imagens para os processos benignos e malignos, o que 
torna o assunto complexo. A avaliação da distribuição e de 
características dos linfonodos, como morfologia, dimensões, 
presença de necrose, calcificação, ruptura capsular, intensida-
de de sinal ao estudo de RM e sinais de periadenite permite a 
caracterização mais específica de algumas linfonodomegalias.
Conclusões: Os aspectos de imagem das linfonodomegalias 
cervicais devem ser conhecidos, porque eles são fundamen-
tais para limitar as possibilidades diagnósticas.

PD.03.013
DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS DAS INFECÇÕES 
NOS ESPAÇOS CERVICAIS PROFUNDOS: UM EN-
SAIO PICTÓRICO
Autores: AMANCIO CT, SILVA LN, GODOY LFS, SARPI 
MO, LEITE CC, GEBRIM EMMS
Instituição: Hospital Sírio Libanês
Autor Responsável Trabalho: Dra. Camila Amancio
E-mail Autor Responsável Trabalho: amancio.camila@
yahoo.com.br
Introdução e objetivos: A complexa anatomia da região cer-
vical e a comunicação entre seus espaços permite a ampla 
disseminação de infecções, podendo resultar em sérias com-
plicações como comprometimento das vias aéreas, trombose 
vascular, disfunção neural e inclusive mediastinite necroti-
zante. Nossos objetivos são revisar a anatomia dos espaços 
cervicais e ilustrar casos comuns e incomuns de infecções 
cervicais, com e sem complicações.
Métodos: Ensaio pictórico de casos de infecções nos espaços 
cervicais e suas complicações, como abscesso tonsilar com 
extensão retrofaríngea, síndrome de Lemierre, linfadenite 
tuberculosa, cisto branquial infectado, cisto do ducto tireo-
glosso infectado, síndrome de Gradenigo, abscesso parotídeo 
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e infecção pós procedimento estético. Os casos serão agru-
pados de acordo com os espaços cervicais acometidos para 
estreitar os diagnósticos diferenciais.
Discussão: A tomografia computadorizada e a ressonância 
magnética são frequentemente solicitados para confirmar o 
diagnóstico de infecção nos espaços cervicais. Apresentam 
um importante papel na avaliação da extensão da infecção, as-
sim como na detecção precoce da presença de complicações.
Conclusões: O conhecimento das doenças infecciosas, pos-
síveis complicações e a anatomia cervical são essenciais para 
a localização e avaliação da extensão dos processos inflama-
tórios, levando a um adequado diagnóstico radiológico e tra-
tamento clínico.

PD.03.016
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DOS OSSOS TEMPO-
RAIS – O QUE O RADIOLOGISTA PRECISA SABER.
Autores: KUNIYOSHI C.H.; TAKAHASHI J.T.; SARPI 
M.O.; OLIVETTI B.C.; GOMES R.L.E.; TOYAMA C.; GE-
BRIM E.M.M.
Instituição: InRad - Instituto de Radiologia do Hospital das 
Clínicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, São Pau-
lo, Brasil.
Autor Responsável Trabalho: Dra. Cristina Hiromi  
Kuniyoshi
E-mail Autor Responsável Trabalho: hiromichk@ 
yahoo.com.br
Introdução e objetivos: A avaliação dos ossos temporais 
no contexto clínico de doenças agudas, agudizadas ou em 
progressão deve incluir a análise criteriosa de alterações que 
possam levar o paciente a situações de urgência ou emergên-
cia, comumente associadas a comprometimento vascular, 
neural ou extensão intracraniana ou cervical de processos 
regionais. Nosso objetivo é demonstrar achados de imagem 
que caracterizam urgências e emergências, ou que potencial-
mente evoluam para tal.
Métodos: Através de imagens de tomografia computadoriza-
da (TC), ressonância magnética (RM) e reconstruções mul-
tiplanares (MPR) demonstraremos achados críticos princi-
palmente encontrados em lesões traumáticas e inflamatórias, 
utilizando casos de nosso serviço.
Discussão: A revisão da imagem do osso temporal com foco 
em achados críticos associados ou potencialmente associa-
dos a urgências e emergências treina o radiologista para o 
reconhecimento dessas alterações. Entre tais achados pode-
mos citar: luxação da cadeia ossicular no trauma, abscesso 
de Bezold, otite média aguda complicada com abscesso in-
tracraniano, apicite petrosa, lesões vasculares, e otite externa 
necrotizante. O conhecimento e diagnóstico dessas condições 
são importantes para evitar ou minimizar complicações.
Conclusões: A identificação de lesões críticas dos ossos tem-
porais é primordial para orientação clínica e pode ter impac-
to no prognóstico dos pacientes no contexto de urgências e 
emergências. Esses achados devem ser prontamente reconhe-
cidos pelos radiologistas.

PD.03.020
ENTENDENDO O COLESTEATOMA: UM ENSAIO 
PICTÓRICO DE UMA PATOLOGIA MULTIFACETADA
Autores: KANAS, A. F.; MEDEIROS, D.; MURAKOSHI, 
R. W.; TOYAMA, C.; OLIVETTI, B. C.; GOMES, R. L.; 
GEBRIM, E. M.
Instituição: Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (In-
Rad HCFMUSP)

Autor Responsável Trabalho: Dr. Alexandre Fligelman Kanas
E-mail Autor Responsável Trabalho: alexandre.kanas@
hc.fm.usp.br
Introdução e objetivos: O colesteatoma é prevalente na 
população e pode se apresentar de múltiplas formas, sendo 
papel do radiologista conhecer essa patologia e dominar seus 
principais achados de imagem, de modo que possa reconhe-
cê-la e diferenciá-la de seus principais diagnósticos diferen-
ciais. Os objetivos desse ensaio pictórico são: 1. Introduzir o 
conceito, a epidemiologia e a fisiopatologia do colesteatoma; 
2. Caracterizar os tipos de colesteatoma e os achados de ima-
gem que os diferencia; 3. Revisar as complicações mais co-
muns; 4. Demonstrar apresentações atípicas dessa patologia; 
5. Enfatizar o que é necessário apresentar no laudo de um 
seguimento pós cirúrgico.
Métodos: Para atingir os objetivos supracitados, serão uti-
lizados modelos didáticos, ilustrações gráficas e exemplifi-
cação por meio de imagens de tomografia computadorizada 
e ressonância magnética de uma série de casos de um hos-
pital quartenário.
Discussão: Conhecer os principais aspectos radiológicos e de 
manejo clínico do colesteatoma permite, não só que o radio-
logista entenda as imagens e as descreva, como também que 
as interprete de modo a ajudar o médico solicitante a tomar a 
conduta que mais beneficie o seu paciente.
Conclusões: É indubitável a importância de um radiologista 
estar familiarizado com os tipos de colesteatoma, seus prin-
cipais achados de imagem, suas complicações e seu controle 
pós tratamento.

CARDIOVASCULAR

PD.04.027
COMO IDENTIFICAR CARDIOTOXICIDADE MIO-
CÁRDICA CONSEQUENTE AO USO DE QUIMIOTE-
RÁPICOS ATRAVÉS DA RESSONÂNCIA CARDÍACA
Autores: PAIVA, AFL; MORAIS, TC; GIANOTTO, P; 
CANEVARI, TS; CELLARIUS, M; BERCHT, AMG; AB-
DALLA, G; 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 Trabalho: Dr. Antonio Fernando Lins 
de Paiva
E-mail Autor Responsável Trabalho: aferpaiva@ 
gmail.com
Introdução e objetivos: Nas últimas décadas, houve re-
dução significativa das taxas de mortalidade por câncer, no 
entanto, os sobreviventes estão sob maior risco de doença 
cardíaca, devido à sobreposição de fatores de risco para cân-
cer e doenças cardiovasculares e aos efeitos cardiotóxicos 
dos quimioterápicos.
Métodos: Neste ensaio pictórico, resumimos os dados 
existentes sobre o uso da ressonância cardíaca (RC) para o 
diagnóstico de lesão cardíaca precoce consequente ao uso  
de quimioterápicos.
Discussão: A RC é considerada o padrão-ouro para a afe-
rição de volumes e função ventriculares. Cardiotoxicida-
de pode ser definida por uma queda de >5% na fração de 
ejeção (FE) para <55%, associado a sintomas de insufi-
ciência cardíaca, ou redução assintomática de >10% para 
FE<55%. A RC ainda permite o reconhecimento precoce 
da injúria miocárdica pela caracterização tecidual, atra-
vés da técnica de realce tardio e mapa T1, comparáveis à 
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análise histopatológica da biópsia endomiocárdica. Outra 
técnica que permite o reconhecimento da lesão cardíaca 
precoce é a análise de contratilidade ventricular segmentar 
através da técnica de strain. Sua redução precoce pode pre-
dizer o surgimento da cardiotoxiciade poucos meses após 
o uso de quimioterápicos.
Conclusões: A detecção precoce da cardiotoxidade é a chave 
para o seguimento e conduta, a fim de prevenir a evolução 
para a insuficiência cardíaca.

PD.04.028
CAD-RADS: A NOVA PERSPECTIVA DA AVALIAÇÃO 
CORONARIANA
Autores: MORAIS, TC; PAIVA, AFL; GIANOTTO, P; RO-
CHA, MA; MATSUMOTO, JKN; ROSEMBERG, S; FER-
REIRA, AFP; OLIVEIRA, DS; CARUSO, RC; 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 Trabalho: Dr. Antonio Fernando Lins 
de Paiva
E-mail Autor Responsável Trabalho: aferpaiva@gmail.com
Introdução e objetivos: Em 2016, um grupo multidis-
ciplinar de várias sociedades compostas por radiolo-
gistas e cardiologistas; a SCCT, American College of 
Cardiology, American College of Radiology e a North 
American Society for Cardiovascular Imaging; desen-
volveram um fluxograma de avaliação e conduta pe-
rante os achados radiológicos na angiotomografia de 
coronárias. O propósito deste trabalho é auxiliar a co-
municação entre cardiologistas e radiologistas, e o pro-
cesso de tomada de decisão.
Métodos: O objetivo deste trabalho é demonstrar, através de 
pacientes selecionados no nosso serviço, imagens relaciona-
das à cada categoria de classificação do CAD-RADS, bem 
como a elucidação com os métodos utilizados em cada con-
duta especifica.
Discussão: A classificação CAD-RADS abrange pacien-
tes sem angioplastia prévia, determinando a conduta con-
siderada ideal perante os achados de redução luminal en-
contrados no exame de angiotomografia de coronárias. Os 
pacientes são divididos em classificação de 0 a 5, onde 
um paciente com um CAD-RADS de 0 não tem placa ou 
estenose e um paciente com CAD-RADS de 5 apresenta 
sinais de oclusão.
Conclusões: O CAD-RADS pode se tornar uma ferramenta 
importante na prática clínica na avaliação de pacientes sem 
angioplastia prévia, sendo um facilitador na comunicação 
entre o radiologista e cardiologista, e mais um avanço para 
diminuir as implicações da avaliação coronariana.

INFORMÁTICA / GESTÃO / EDUCAÇÃO

PD.06.015
AVALIAÇÃO DA SARCOPENIA POR TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA: PASSO-A-PASSO UTILIZAN-
DO O 3D SLICER®
Autores: STANGLER, G.P.; TORRES, F. S.; FOPPA, M.; 
MIZUSHIMA, E.K.; JUNGES, L.R.
Instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Autor Responsável Trabalho: Dr. Guilherme Pucci Stangler
E-mail Autor Responsável Trabalho: guistangler@gmail.com

Introdução e objetivos: Este trabalho tem como objetivo 
descrever passo-a-passo uma maneira de medir a área de 
músculo esquelético em imagens de tomografia computado-
rizada (TC) utilizando o software 3D Slicer®. A sarcopenia 
pode ser definida como o declínio excessivo da massa mus-
culoesquelética, sendo habitualmente uma mudança relacio-
nada ao envelhecimento humano ou doenças consumptivas.
Métodos: O Software 3D Slicer® é uma plataforma gratuita 
de código aberto para processamento de imagens, visualiza-
ção de imagens médicas e reconstrução tridimensional. Uti-
lizado em conjunto com a extensão Chest Imaging Platform 
(CIP), desenvolvida pela Universidade de Harvard, torna 
simples e fácil a segmentação em imagens tomográficas.
Discussão: Diversos estudos descreveram diferentes métodos 
para avaliação objetiva da sarcopenia, definida como a redução 
da quantidade de músculo esquelético dos pacientes. Entre-
tanto, a avaliação da área seccional de músculo esquelético ao 
nível da vértebra L3 é considerada um método confiável e alta-
mente reprodutível, sendo o objeto deste tutorial passo-a-passo.
Conclusões: 3D Slicer®, combinado com a extensão CIP, 
é um programa altamente confiável e capaz de realizar com 
rapidez medidas seccionais de área em cortes tomográficos, 
sendo particularmente útil para a segmentação de músculo 
esquelético para avaliação da sarcopenia.

INTERVENÇÃO

PD.07.004
ASPECTOS DE IMAGEM HABITUAIS APÓS  
TERAPIAS ABLATIVAS PULMONARES E PRINCI-
PAIS PITFFALS
Autores: MENEZES, R.S.A.A.; SOUZA, A.R.M.; PANI-
ZZA, P.S.B.; PAIXÃO, T.S.A.; ROCHA, N.S.M.; VIANA, 
P.C.C.; BACHION, G.H.; CHI, C.K.; MENEZES, M.R.; 
LEITE, C.C.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Autor Responsável Trabalho: Dr. Anthony Reis Mello  
de Souza
E-mail Autor Responsável Trabalho: rms_anthony@
yahoo.com.br
Introdução e objetivos: Terapias de ablação guiada por ima-
gem percutânea surgiram como técnicas alternativas para trata-
mento de neoplasias pulmonares em pacientes não candidatos à 
cirurgia. Se detectada recorrência tumoral precocemente, o pa-
ciente pode ser reabordado o quanto antes. Este ensaio pictórico 
objetiva analisar os padrões de imagem e sua temporalidade em 
pacientes que foram submetidos a ablação pulmonar percutânea.
Métodos: Utilizando casos radiológicos do nosso arquivo 
institucional, ilustraremos os pontos-chaves relacionados às 
indicações e técnicas de ablação pulmonar, os aspectos evo-
lutivos habituais e não-habituais após terapia ablativa, com 
destaque para os achados radiológicos suspeitos para recidiva 
ou tumor residual e pitffals. Será abordado o papel do PET no 
seguimento desses pacientes.
Discussão: Há poucos estudos relacionados aos achados de 
imagem pós-ablação pulmonar. Lucências bolhosas e au-
mento da atenuação lesional são achados imediatos típicos 
pós-procedimento. Opacidades em vidro fosco e consolida-
ções têm importância clínica significativa e não devem ser 
confundidas com recorrência de tumor. Estriações e bandas 
parenquimatosas são achados tardios comuns.
Conclusões: Reconhecer os padrões de imagem ao longo do 
tempo após o procedimento é decisivo para que radiologistas 
tenham familiaridade com as alterações e saibam contextuali-
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zá-las clinicamente. TC, PET e PET/TC devem ser usados em 
conjunto no seguimento ou quando houver dúvidas na TC.

MAMA

PD.08.013
SEROMA TARDIO - COMPLICAÇÃO EVOLUTIVA 
DAS PRÓTESES MAMÁRIAS
Autores: PESSANHA, L.B.; BADAN, G.M.; ROVEDA JÚ-
NIOR, D.; CAMPOS, M.S.D.A.; MARAGNO, B.; SELETI, 
R.O.; BIANCHINI, A.P.A.P.
Instituição: Santa Casa de São Paulo
Autor Responsável Trabalho: Prof. Gustavo Machado Badan
E-mail Autor Responsável Trabalho: gustavobadan@ 
hotmail.com
Introdução e objetivos: O seroma consiste no acúmulo de 
fluido seroso resultante de procedimentos cirúrgicos. Geral-
mente é um achado precoce que ocorre nas primeiras sema-
nas, sendo rara sua apresentação tardia. O seroma tardio con-
ceitualmente consiste na evidência clínica de seroma, sem a 
observação de infecção após mais de um ano do procedimen-
to cirúrgico. Atualmente observa-se incremento no número 
de casos entre mulheres submetidas à colocação de implantes 
e próteses mamárias, principalmente nos implantes texturi-
zados. Objetiva-se descrever suas principais apresentações 
pelos diferentes métodos de imagem.
Métodos: Realizada análise retrospectiva de 2010 à 2016 de 
casos classificados como seromas tardios.
Discussão: Os exames de imagem são imprescindíveis para 
seu diagnóstico, sendo a ressonância magnética o método de 
maior acurácia. A ultrassonografia apresenta como vantagem 
ser diagnóstica e ainda capaz de orientar a punção aspirativa 
e esvaziadora por agulha fina do líquido para análise cito-
lógica. O tratamento apresenta duas vertentes: conservador 
(punção do líquido retido, sendo esta mais relacionada à re-
corrência clínica) ou invasivo (retirada da prótese com capsu-
lectomia, sendo esta a prática mais adotada).
Conclusões: Por tratar-se de entidade rara, de aspectos fisio-
patológicos insuficientemente conhecidos, apresenta-se este 
ensaio iconográfico a fim de chamar a atenção para inclusão 
no diagnóstico diferencial das complicações tardias evoluti-
vas de implantes mamários.

NEURORRADIOLOGIA

PD.11.038
ARACHNOID WEB, ACHADO POUCO USUAL, RA-
RAMENTE DESCRITO DE FÁCIL RECONHECI-
MENTO - ENSAIO PICTÓRICO
Autores: HORA, T.W.J.P.; NETO, W.A.; RIVERO, R.L.M.; 
TIBANA, L.A.T.; MENDONÇA, R.A.; PACHECO, F.T.; 
NUNES, R.H.; VEDOLIN, L.M .; ROCHA, A.J.; GASPA-
RETTO, E. L .
Instituição: DASA
Autor Responsável Trabalho: Dr. Tárcio Wanderson de 
Jesus Pereira da Hora
E-mail Autor Responsável Trabalho: tarciodahora@yahoo.
com.br
Introdução e objetivos: Arachnoid web é uma patologia da 
coluna torácica descrita na literatura como rara, ainda pouco 
descrita. Consiste em uma banda de tecido que estende-se 
da superfície da coluna espinhal causando indentação dorsal 

e alargamento do espaço liquórico (“Scalpel sign”), achado 
patognomônico. A alteração da dinâmica do fluxo do LCR, 
pode levar em casos mais avançados a siringomielia.
Métodos: Realizamos um ensaio pictórico com casos diag-
nosticados através de ressonância magnética no nosso servi-
ço no período de julho a dezembro de 2016, a fim de ilustrar 
os achados característicos desta patologia e a importância no 
reconhecimento deste sinal, pois apesar de ser uma entidade 
não tão frequente, deve ser lembrada uma vez que pode ser 
causa importante de compressão da medula torácica e conse-
quente siringomielia.
Discussão: Todos casos descritos estão de acordo com os 
achados na literatura, mostrando leve compressão posterior 
da medula torácica, apresentando deformidade e indentação 
dorsal. Deve-se considerar como principal diagnóstico dife-
rencial cisto de aracnóide e herniação medular.
Conclusões: Aracnoide web é uma patologia pouco usu-
al, porém com achados muito específicos com implicações  
significativas por promover por vezes o aparecimento  
de siringomielia.

PD.11.039
ACHADOS DE IMAGEM NA DOENÇA DEGENERA-
TIVA DISCAL: DA RADIOGRAFIA À RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA - ENSAIO PICTÓRICO
Autores: LINS, C.F.; MARIZ FILHO, P.J.DA C.; MAN-
SUR, M.C.D.; PEIXOTO, M.C.G.; RIOS, G.M.; LOPES, 
A.K.B.F.; ABREU, M.F.B.; SARMENTO, C.A.
Instituição: Delfin Imagem/ Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública/ Universidade Federal de Pernambuco
Autor Responsável Trabalho: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail Autor Responsável Trabalho: kerolins@ 
yahoo.com.br
Introdução e objetivos: Dor nas costas é uma queixa muito 
frequente na população mundial, além de bastante relaciona-
da à doença degenerativa discal. Estudos de imagem contri-
buem no diagnóstico, orientando as condutas. Este trabalho 
objetiva demonstrar os achados de radiografia (Rx), tomogra-
fia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM) na 
doença degenerativa discal.
Métodos: Os casos selecionados foram obtidos no arquivo 
de imagens dos nossos Serviços, envolvendo desde altera-
ções nos corpos vertebrais, passando pelos diversos tipos de 
hérnias discais, culminando com modificações de natureza 
degenerativa nos elementos posteriores, em exames de Rx, 
(TC) e (RM).
Discussão: Sintomatologia dolorosa, associada a alterações 
degenerativas nos métodos de imagem constituem critérios 
necessários para o diagnóstico de doença degenerativa da co-
luna vertebral. Esta enfermidade persiste entre as principais 
causas de incapacidade funcional, assumindo grande parte 
dos gastos públicos com benefícios. É importante haver pa-
dronização na descrição dos achados de imagem, permitin-
do boa comunicação entre clínico e radiologista, bem como 
melhorando diagnóstico, conduta e prognóstico do paciente.
Conclusões: Dessa forma, percebe-se o valor didático e edu-
cacional deste ensaio, possibilitando a identificação e descri-
ção das alterações degenerativas frequentes e incomuns da 
coluna vertebral por Rx, TC e RM.

PD.11.044
EFEITOS ADVERSOS CAUSADOS PELO TRATA-
MENTO ONCOLÓGICO RADIO E QUIMIOTERÁPI-
CO: ESPECTRO DE APRESENTAÇÕES DE IMAGEM 
NO SNC
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Autores: AMANCIO CT, OLIVEIRA DJL, DELGAD DS, 
MATIN MGM, SILVA LN, LEE HW, GODOY LFS, LUCA-
TO L, LEITE CC
Instituição: Hospital Sírio Libanês
Autor Responsável Trabalho: Dra. Camila Amancio
E-mail Autor Responsável Trabalho: amancio.camila@
yahoo.com.br
Introdução e objetivos: Os efeitos colaterais provocados 
pela radioterapia e uso de quimioterápicos vêm sido cada vez 
mais reconhecidos na prática clínica. O quadro clínico pode 
ser inespecífico e, deste modo, o papel da imagem é de fun-
damental importância no seu diagnóstico. Nosso objetivo é 
discutir e ilustrar alterações de imagem no sistema nervoso 
central (SNC) relacionadas ao tratamento oncológico, espe-
cialmente ao uso de drogas quimioterápicas e radioterapia.
Métodos: Ensaio pictórico enfatizando o espectro de imagem 
no SNC da toxicidade e dos efeitos adversos relacionados à 
radioterapia e ao uso de drogas quimioterápicas, como meto-
trexato, citarabina, ciclosporina e drogas imunoterápicas como 
ipilimumab. Os casos serão agrupados em padrões de acordo 
com tipo de tratamento e regiões anatômicas acometidas, como 
parênquima encefálico, medula espinhal, vasos e meninges.
Discussão: O reconhecimento das complicações neurológi-
cas relacionadas ao tratamento é de extrema importância pela 
potencial confusão com outras desordens que não requerem 
redução da dose ou descontinuação do tratamento.
Conclusões: Em pacientes oncológicos, os padrões de imagem 
das lesões causadas pelo efeito do tratamento radioterápico e 
quimioterápico devem ser conhecidos e diferenciados de outras 
afeçcões comuns nestes pacientes, como progressão tumoral.

PD.11.054
IMAGEM NAS AFECÇÕES INFLAMATÓRIAS IN-
FUNDÍBULO-HIPOFISÁRIAS: HIPOFISITES E SEUS 
DIFERENCIAIS
Autores: SANTOS, RM; LEMOS, MD; FAJARDO, L; GO-
DOY LFS; NASCIMENTO, FBP; LUCATO, LT; LEITE, CC.
Instituição: Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - 
InRad HCFMUSP
Autor Responsável Trabalho: Dra. Laís Fajardo
E-mail Autor Responsável Trabalho: laisfajardo@gmail.com
Introdução e objetivos: Infundibuloneurohipofisite é uma 
infrequente condição inflamatória envolvendo o eixo hipo-
tálamo-hipófise cujas características clínicas e radiológicas 
podem mimetizar tumores. O manejo, no entanto, é muito di-
ferente. Hipofisites primárias ou idiopáticas são classificadas 
em quatro tipos histológicos: granulomatosa, xantomatosa, 
necrotizante e linfocítica. Hipofisites secundárias incluem o 
acometimento regional por doenças sistêmicas (sarcoidose, 
histiocitose de células de Langerhans, histiocitose de células 
não-Langerhans, doença relacionada à IgG4, tuberculose e 
outras infecções).
Métodos: Selecionamos imagens de Ressonância Magné-
tica (RM) das hipofisites e seus diagnósticos diferenciais, 
através de casos da nossa instituição, muitos deles correla-
cionados com comprovação histopatológica. Enfatizamos os 
achados de imagem que mais auxiliam na definição do diag-
nóstico. Quando disponíveis, os exames de seguimento do 
mesmo paciente também foram incluídos para demonstrar 
as evoluções radiológicas.
Discussão: A análise histopatológica permite não só estabele-
cer o diagnóstico de certeza da hipofisite, mas também o seu 
tipo. No entanto, é conveniente distinção pré-cirúrgica, visto 
que a hipofisite pode ser frequentemente tratada de maneira 
não invasiva. Embora difícil, o diagnóstico pode ser pondera-

do pelos achados de imagem, num contexto clínico adequado.
Conclusões: O diagnóstico diferencial da doença infundibu-
lar do adulto inclui a hipofisite. A RM é atualmente a melhor 
ferramenta diagnóstica não-invasiva para diferenciá-la das 
demais lesões expansivas selares não-secretoras.

PD.11.056
PERFUSÃO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA-
DA NO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO AGU-
DO - PADRÕES, PROTOCOLOS E ARMADILHAS
Autores: TESSAROLLO, B.; NORO, F.; AUTRAN, T. B.; 
MAIA, D. D. D.; MORAES, T. C.; CASTRO, F. S. P.; MELO, 
A. S. A.; PINHEIRO, R. A.; EIRAS-DE-ARAUJO, A. L.
Instituição: Hospital Barra D'Or - Rede D'Or São Luiz. Ins-
tituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR)
Autor Responsável Trabalho: Dr. Bernardo Tessarollo
E-mail Autor Responsável Trabalho: btessa@gmail.com
Introdução e objetivos: O acidente vascular encefálico 
(AVE) agudo é um diagnóstico comum nos atendimentos de 
emergência e, se feito dentro da janela temporal ideal, nos 
casos isquêmicos, pode permitir uma abordagem terapêutica 
que evitará ou minimizará desfechos trágicos. A avaliação 
da perfusão por tomografia computadorizada (TC) veio há 
alguns anos se juntar à TC sem contraste e à angio-TC no 
diagnóstico do AVE isquêmico agudo e demonstrou grande 
valor na orientação da conduta terapêutica.
Métodos: São apresentados diversos casos de AVE agudo, 
com estudos por TC sem contraste, angioTC e perfusão por 
TC, para ilustrar as aplicações da perfusão por TC, os proto-
colos utilizados, como interpretar, as possíveis armadilhas, 
e o que valorizar na análise da perfusão. Em alguns casos, é 
feita a correlação com estudo por ressonância magnética e a 
análise de exames de controle evolutivo.
Discussão: A perfusão por TC define a área de tecido isquê-
mico que ainda pode ser salva (penumbra), através da análise 
de parâmetros como o fuxo e o volume sanguíneos cerebrais 
e o tempo de trânsito médio e para o pico de concentração.
Conclusões: Saber realizar e interpretar a perfusão por 
TC é essencial aos radiologistas que trabalham em centros  
de emergência.

PD.11.061
DOENÇA DE KRABBE: REVISITANDO ASPECTOS 
NEURORRADIOLÓGICOS DAS DIFERENTES FOR-
MAS CLÍNICAS
Autores: PALMEJANI, M.A.; SANTOS, B.C; LAUAR, 
L.Z; ZOTIN, M.C.Z.; CAMARGO, K.K.J.; MELLO, A.S.; 
CINTRA, M.B.; LOURENÇO, C.M.; SIMÃO, G.N.; SAN-
TOS, A.C.
Instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - HCFMR-
PUSP
Autor Responsável Trabalho: Dra. Marianna Angelo  
Palmejani
E-mail Autor Responsável Trabalho: maripalmejani@hot-
mail.com
Introdução e objetivos: A doença de Krabbe é uma rara 
leucodistrofia caracterizada pelo acúmulo de galactolipídios 
(principais componentes lipídicos da bainha de mielina) re-
lacionados à deficiência da enzima lisossomal galactocere-
brosidase, induzindo à desmielinização. Clinicamente, pode 
apresentar início precoce ou tardio. O primeiro é mais comum 
e de pior prognóstico. Formas tardias incluem infantil tardia, 
juvenil e adulta, com curso mais indolente. Esse trabalho tem 
por objetivo rever as principais características de imagem e 
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suas diferenças nos diferentes grupos clínicos.
Métodos: Demonstração dos principais achados radiológicos 
por Tomografia computadorizada (TC) e Ressonância mag-
nética (RM) do encéfalo através de pelo menos 6 casos ilus-
trativos com apresentações clínicas variadas.
Discussão: Na TC de crânio observa-se hiperdensidade dos 
núcleos da base e tálamos, que se expressam por hiperssinal 
nas sequencias ponderadas em T1 e hipossinal T2 à RM. Há 
hiperssinal T2 da substancia branca periventricular e cere-
belar, acometendo também o trajeto do trato cortico-espinal. 
Nota-se ainda atrofia encefálica difusa e dilatação ventricular 
progressivas, bem como espessamento óptico, principalmen-
te nas formas precoces. A forma adulta geralmente tem aco-
metimento precoce do trato cortico-espinal.
Conclusões: A doença de Krabbe tem aspectos típicos de 
imagem que variam com a forma clínica. Os radiologistas 
devem estar familiarizados com a aparência clássica para aju-
darem no diagnóstico.

PD.11.071
ATUALIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS TU-
MORES CEREBRAIS DA OMS EM 2016: ENSAIO  
PICTÓRICO
Autores: VASCONCELOS, S. C.; GUIMARÃES, V. A.; 
CRUZ, D. M. T.; CAVALCANTI, E. A. A.; ARAÚJO, E. M.; 
PAIXÃO, P. H. V.; SILVA, R. S. A.; SOUSA, M. B. O.
Instituição: Hospital Universitário da Universidade Federal 
do Maranhão
Autor Responsável Trabalho: Dra. Sarah de Castro e 
Vasconcelos
E-mail Autor Responsável Trabalho: sarahcvas@gmail.com
Introdução e objetivos: O objetivo desse trabalho é demons-
trar imagem de tumores cerebrais dentro do contexto da nova 
atualização realizada pela OMS em 2016.
Métodos: Foram catalogados aspectos de imagem de resso-
nância magnética (RM) de tumores do arquivo dos autores 
que foram renomeados ou incluídos como nova entidade.
Discussão: Além do aspecto morfológico, foram incluídos 
parâmetros moleculares para classificação dos tumores. Fo-
ram adicionados os tumores neurogliais, representado no 
nosso trabalho pelo tumor glioneural leptomeníngeo difuso 
(neoplasia tipo oligodendroglial disseminada, de crescimento 
lento, mais comum em crianças). Descrevemos o tumor em-
brionário com múltiplas rosetas, antigo PNET. Os tumores 
reconhecidos como meningioma atípico e fibroso solitário 
(hemangiopericitoma) agora são entidades únicas, com inva-
são cerebral. Glioblastoma, astrocitomas difusos e anaplási-
cos serão acompanhados de suas características genéticas de 
ter ou não a mutação do gene IDH (IDH selvagem e IDH 
mutante). Também descrevemos: ependimoma H3 K27M-
-mutante e meduloblastoma Wnt-ativado e SHH-ativado. In-
cluiu-se categoria não especificado (NOS), quando o tumor 
não apresentar um perfil molecular definido.
Conclusões: A nova classificação da OMS de 2016 permite 
terapias alvos para aquelas entidades molecularmente defi-
nidas e cria categoria temporária NOS na ausência de dados 
moleculares.

PD.11.088
DEGENERAÇÕES TRANSAXONAIS DE CONEXÕES 
CEREBELARES: ENSAIO PICTÓRICO
Autores: REIS, E.P.; AZEVEDO, P.C.; RAEDER, M.T.L.; 
DE CARLI, V.A.M.; REIS, F.
Instituição: UNICAMP - Universidade Estadual de Cam-
pinas, Hospital de Clínicas, Departamento de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem, Campinas, SP, Brasil.
Autor Responsável Trabalho: Dr. Eduardo Pontes Reis
E-mail Autor Responsável Trabalho: edu.pontes@gmail.com
Introdução e objetivos: Degenerações transaxonais decorrem 
de morte neuronal ou interrupção de vias sinápticas que conec-
tam determinadas estruturas neurais. Este trabalho tem como 
objetivo apresentar as características de imagem por ressonân-
cia magnética (RM) das principais degenerações cerebelares.
Métodos: Apresentamos cinco casos: dois comprometem 
a via dentato-rubro-olivar (triângulo de Guillain-Mollaret); 
um deles, por lesão em núcleo denteado; outro, por lesão no 
trato tegmentar central na ponte, resultando em degeneração 
olivar hipertrófica (DOH). Dois casos de diásquise cerebelar 
cruzada, sendo um deles relacionados a seqüela de encefalite 
no hemisfério cerebral contralateral e outro a status epilep-
ticus em hemisfério contralateral; um caso de degeneração 
walleriana dos pedúnculos cerebelares médios, após lesão 
isquêmica pontina.
Discussão: DOH é uma interrupção da via dentato-rubro-o-
livar, que leva a comprometimento do núcleo olivar inferior. 
Na diásquise cerebelar cruzada há desconexão cerebelar com 
o hemisfério cerebral contralateral com consequente dimi-
nuição do fluxo sanguíneo e hipometabolismo. Degeneração 
Walleriana dos pedúnculos cerebelares médios pode ser cau-
sada por isquemia pontina, como no caso ilustrado.
Conclusões: As degenerações transaxonais cerebelares po-
dem ser bem carcaterizadas à RM, e decorrem do comprome-
timento de vias descritas em neuroanatomia. Pode haver re-
percussões clínicas, como o mioclônus palatal, na DOI; ou as 
ataxias, por degenerações dos pedúnculos cerebelares médios.

PD.11.089
TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO EM LACTENTES: 
ACIDENTE OU MAUS TRATOS? – PAPEL DO RA-
DIOLOGISTA.
Autores: SILVA, H.H.R.M.; AMORIM, M.V.S.; CALDAS, 
J.B.; CASAGRANDE, G.M.; FEIJÓ, M.C.; OLIVEIRA, 
L.B.T.; SOUZA, B.N.
Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Minas Gerais.
Autor Responsável Trabalho: Dr. Hercules Hermes Riani 
Martins Silva
E-mail Autor Responsável Trabalho: herculesriani@gmail.com
Introdução e objetivos: Durante a prática radiológica não é 
raro se deparar lactentes vítimas de trauma cranioencefálico 
(TCE). Como levantar suspeitas sobre se a lesão trata-se de 
um acidente ou de maus tratos?
Métodos: Revisão sistemática e análise crítica da literatura, 
uso de imagens representativas obtidas em um hospital uni-
versitário e em referências selecionadas.
Discussão: : Algumas lesões apresentam fisiopatologia típica 
de traumas induzidos por maus tratos, como as lesões me-
tafísarias. Outras podem ser fruto de acidentes domésticos, 
como os TCEs. O TCE é a forma mais comum de abuso. Os 
lactentes são mais sensíveis devido ao peso da cabeça e da 
pouca força muscular cervical. Uma fratura craniana linear 
única representa baixa probabilidade de abuso. É necessária 
a reconstrução multiplanar para confirmação. Fraturas múlti-
plas apresentam probabilidade moderada para abuso.
Conclusões: A avaliação das imagens de lactentes vítimas de 
trauma deve ser correlacionada com a história do acidente. 
História discordante, mecanismo não compatível com a idade 
e fraturas em diferentes estágios elevam a suspeita de abuso. 
Logo, usando medicina baseada em evidências, o radiologis-
ta e o clínico podem fazer as recomendações apropriadas e 
evitar maus tratos futuros.
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PD.12.001
DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS DAS OBSTRU-
ÇÕES NASAIS EM NEONATOS E CRIANÇAS
Autores: DAL-BÓ, M.B.;RIOS, M.R.B.C.; SUMI, D.V.; 
GOMES, R.L.E.; DANIEL, M.M.; SOARES, C.R.; LOU-
REIRO, R.M.; MURAKOSHI, R.W.; FUNARI, M.B.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Autor Responsável Trabalho: Dra. Munique Rafaela Bor-
ges da Cruz Rios
E-mail Autor Responsável Trabalho: munique.rafaela-
rios@gmail.com
Introdução e objetivos: A obstrução nasal em neonatos e 
crianças pode resultar de diferentes causas, tais como ano-
malias congênitas, inflamatórias e neoplásicas (benignas ou 
malignas). Descreveremos as principais causas de obstrução 
nasal em neonatos e em crianças pequenas e as informações 
essenciais que devem constar no relatório radiológico para a 
orientação do médico assistente em relação ao diagnóstico e 
tratamento adequados.
Métodos: Foram selecionados casos ilustrativos de tomogra-
fia e ressonância magnética de neonatos e de crianças peque-
nas com queixa de obstrução nasal obtidos do arquivo digital.
Discussão: A obstrução nasal no recém-nascido pode se ma-
nifestar de forma dramática, gerando disfunção respiratória 
grave e distúrbios de deglutição com aspiração secundária. 
Já as obstruções nasais que ocorrem em crianças um pouco 
maiores podem se apresentar com as mais diversas sintoma-
tologias, desde apenas rinorreia e epistaxe até meningites e 
obstruções respiratórias mais graves.
Conclusões: É importante o radiologista explorar as possí-
veis etiologias, detalhar suas relações anatômicas e, no caso 
de massas nasais, descrever sua orientação, conformação e 
padrões de contrastação. Estas informações são cruciais para 
o pediatra e o cirurgião na decisão da necessidade de biópsia 
e para o eventual preparo pré-operatório, caso indicado.

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

PD.14.002
DOENÇA DE DEPÓSITO DE HIDROXIAPATITA: AS-
PECTOS DE IMAGEM TÍPICOS E ATÍPICOS
Autores: GOES, P. K.; AGNOLLITO, P. M.; SIMÃO, M. N.; 
HERNANDES, M. A.; HERNANDES, L. G. S.; NOGUEI-
RA-BARBOSA, M. H.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FACULDADE 
DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - UNIVERSIDA-
DE DE SÃO PAULO (HC/FMRP - USP)
Autor Responsável Trabalho: Sra. Paola Cecy  
Kuenzer Goes
E-mail Autor Responsável Trabalho: PAOLAKUEN-
ZER@GMAIL.COM
Introdução e objetivos: A doença de depósito de hidroxia-
patita (DDH) tem etiologia desconhecida e apresentações 
variadas, sendo os tendões as principais estruturas envolvi-
das, levando a um quadro conhecido como tendinopatia cál-
cica. Clinicamente, DDH pode ser assintomática ou cursar 
com graus variados de dor e limitação funcional. O diagnós-
tico é feito principalmente por imagem, sendo nosso objeti-
vo revisar e ilustrar achados típicos e atípicos nas diferentes 
técnicas de imagem.
Métodos: Imagens ilustrativas de casos típicos e de casos 

não usuais de DDH foram selecionadas com objetivo de revi-
sar as principais apresentações desta condição.
Discussão: O principal local de acometimento da DDH é no 
ombro, porém seus cristais já foram encontrados em prati-
camente todas as articulações. A apresentação radiológica 
mais típica da doença inclui calcificações amorfas, peri ou 
intratendíneas e o aspecto da calcificação depende da fase da 
doença. Mais raramente podemos identificar calcificações e 
inflamação intra-óssea, intra-articular, pericapsular, na bursa 
ou mesmo em ventres musculares. O diagnóstico diferencial 
depende da localização e técnica de imagem utilizada. Nas 
imagens de ressonância magnética o achado de edema ósseo 
ou de partes moles pode predominar e confundir com infec-
ção ou neoplasia.
Conclusões: O radiologista tem papel fundamental no diag-
nóstico da DDH, sendo essencial estar familiarizado com as 
diferentes apresentações radiológicas.

PD.14.013
UM GUIA PRÁTICO SOBRE MALFORMAÇÕES DOS 
MEMBROS INFERIORES
Autores: CALAND, A. A.; MASSELLI, V.; MUFAREG, R.; 
LUCENA, D.; CARDOSO, F.N.; ROSENFELD, A.; LON-
GO, C.H.; AIHARA, A.
Instituição: DASA São Paulo
Autor Responsável Trabalho: Dr. Alexandre Andrade  
Caland
E-mail Autor Responsável Trabalho: alecaland@gmail.com
Introdução e objetivos: Entender o desenvolvimento normal 
do membro da criança e como esse “timing” entre a genética 
e a interferência extrínseca levam à deformidade. Conseguir 
identificar, classificar e descrever as malformações de mem-
bros inferiores mais comuns e entender o papel do raio-X, 
da ressonância magnética e da tomografia computadorizada.
Métodos: Usaremos um guia pictórico prático para ilustrar as 
malformações mais importantes.
Discussão: As malformações dos membros são distúrbios 
patológicos que afetam 7,9 em cada 10.000 nascimentos. O 
diagnóstico clínico é desafiador e o estudo por imagem tem 
um papel vital no diagnóstico, classificação e tratamento. 
Devido à sua raridade, os radiologistas frequentemente tem 
dificuldades em reportar estes distúrbios. Os defeitos dos 
membros inferiores podem ser classificados em falha do de-
senvolvimento, de diferenciação, de duplicação ou outros. O 
principal exemplo de falha de desenvolvimento é a deficiên-
cia focal femoral proximal. Sindactilia e clinodactilia são for-
mas comuns de falha de diferenciação. Um exemplo de du-
plicação é a polidactilia, que pode ser subclassificada em pré, 
meso e pós-axial. Também ilustraremos o desenvolvimento 
normal, pois isso facilita o entendimento das malformações.
Conclusões: Com esta apresentação mostraremos um guia 
prático para ajudar o entendimento do desenvolvimento nor-
mal e as principais malformações que podem afetar os mem-
bros inferiores, facilitando sua descrição.

PD.14.023
ATUALIZAÇÃO NA GRADUAÇÃO POR RESSONÂN-
CIA MAGNÉTICA DAS LESÕES MUSCULARES NO 
ESPORTE - ENSAIO PICTÓRICO
Autores: LINS, C.F.; PEIXOTO, M.C.G.; RIOS, G.M.; 
DE OLIVEIRA NETO, S.L.; AGUIAR, T.G.; MARTINEZ, 
M.L.A.; ABREU, M.F.B.; SARMENTO, C.A.
Instituição: Delfin Imagem/ Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública
Autor Responsável Trabalho: Dra. Carolina Freitas Lins
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E-mail Autor Responsável Trabalho: kerolins@yahoo.
com.br
Introdução e objetivos: As lesões musculares estão entre os 
agravos mais frequentes na população esportista. No entanto, 
existe uma falta de padronização na descrição e graduação das 
mesmas. A ressonância magnética (RM) pode contribuir nas 
informações sobre a lesão juntamente com os dados clínicos 
e exame físico. Este trabalho objetiva demonstrar os achados 
de RM nos diversos tipos de lesões musculares no esporte, 
bem como os principais sistemas de classificação disponíveis.
Métodos: Os casos selecionados foram obtidos no arquivo de 
imagens dos nossos Serviços, envolvendo desde lesões par-
ciais às completas, nas diversas localizações (intramuscular, 
junção miotendínea e tendínea), em exames de RM.
Discussão: As lesões musculares são preocupantes devido à 
demora para retorno às atividades habituais, principalmente 
para atletas; além da taxa de recorrência relativamente alta. É 
importante haver um sistema de graduação que permita boa 
comunicação entre clínico e radiologista, melhorando diag-
nóstico, conduta e prognóstico do paciente.
Conclusões: Dessa forma, percebe-se o valor didático e 
educacional deste ensaio, possibilitando a identificação das 
lesões musculares por RM, sua graduação nos diversos siste-
mas disponíveis, bem como predizer sobre o tempo necessá-
rio para o retorno à atividade física.

PD.14.028
ASPECTOS TOMOGRÁFICOS DAS FRATURAS DE 
PLATÔ TIBIAL, UM ENSAIO PICTÓRICO
Autores: OLIVEIRA, W.R.; CAMPOS NETO, I.A.; GO-
DOY, V.M.; CARMO, R.L.; BARBOSA, P.O.; ROCHA, 
A.P.C.; GILBERTO, G.M.; BASTOS, R.H.C.; TORRES 
SILVA, M.A.R.N.
Instituição: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO 
HORIZONTE
Autor Responsável Trabalho: Dr. Ivo Alves
E-mail Autor Responsável Trabalho: icamposneto@ 
gmail.com
Introdução e objetivos: Fraturas do platô tibial representam 
amplo espectro de gravidade variando de lesões simples, de 
bom prognóstico com tratamento conservador, a complexas, 
que desafiam cirurgiões experientes. Por essa variabilidade, 
exames de imagem são de grande importância e devem ser 
bem descritos para auxiliar na compreensão da característica 
da fratura e do mecanismo traumático. Este ensaio visa des-
crever e ilustrar achados mais característicos, baseando-se na 
classificação de Shatzker.
Métodos: Realizada pesquisa de artigos nas base de dados PUB-
MED, ulizando-se ferramentas MESH, SCIELO, sendo selecio-
nados os mais relevantes referentes ao tema, além de livros texto.
Discussão: Fraturas de platô tibial variam de tipos I-VI de 
acordo com a classificação de Shatzker, sendo que tipos I-III 
representam fratura do platô lateral, segmentadas em fratu-
ra-cisalhamento ou clivagem (Tipo I), depressão com cisa-
lhamento ou compressão com cisalhamento (Tipo II), com-
pressão localizada ou depressão central isolada (Tipo III). 
Tipo IV representa lesão exclusiva do platô medial, tipo V 
bicondilar e Tipo VI dissociação metáfise-diáfise associada a 
acometimento bicondilar.
Conclusões: Classificação de Schatzker é a mais utilizada 
entre ortopedistas e imagens de Tomografia Computadori-
zada fornecem detalhes da anatomia patológica do trauma, 
ajudando no planejamento pré-cirúrgico, cabendo ao radiolo-
gista conhecê-la para auxiliar objetivamente na propedêutica.

PD.14.033
AVALIAÇÃO POR IMAGEM DOS TUMORES SUPER-
FICIAIS DE PARTES MOLES
Sistema Musculoesquelético
Autores: ZORZENONI, FO; PADULA, M; MANNATO, B; 
HERNANDEZ FILHO, G.
Instituição: Santa Casa de Misericordia de Sao Paulo
Autor Responsável Trabalho: Dr. Mario Padula
E-mail Autor Responsável Trabalho: mario.padula@
yahoo.com.br
Introdução e objetivos: Os tumores superficiais de partes 
moles são frequentemente encontrados na prática clínica diá-
ria, no entanto, apesar dos avanços dos métodos de imagem, a 
caracterização dessas lesões continua problemática. Os obje-
tivos deste ensaio são fornecer uma revisão sobre esses tumo-
res e demonstrar suas principais características nos exames 
de ressonância magnética (RM).
Métodos: Revisão da literatura recente e abordagem siste-
mática dos exames de RM do sistema musculo-esquelético, 
com descrição das características das lesões e locais mais 
frequentes de acometimento, em pacientes com diagnóstico 
histológico de neoplasias superficiais.
Discussão: Os tumores de partes moles originam-se do me-
senquima, sendo classificados histologicamente de acordo 
com sua composição, incluindo tecido adiposo, muscular 
e fibroso, a nervos periféricos e vasos sanguíneos. Devido 
à grande sobreposição dos achados de imagem que existe 
entre eles, os métodos de imagem apresentam limitações, 
muitas vezes sendo difícil a distinção entre as lesões benig-
nas e malignas.
Conclusões: O objetivo primário da avaliação por imagem 
é confirmar a presença das lesões e caracterizar sua extensão 
para o planejamento terapêutico. Através de uma análise sis-
temática de suas características na RM, associado à história 
clínica e outros métodos de imagem, é possível estreitar os 
possíveis diagnósticos diferenciais.

14.035
MANOBRAS DINÂMICAS NA ULTRASSONOGRA-
FIA MUSCULOESQUELÉTICA
Sistema Musculoesquelético
Autores: ZATTAR-RAMOS, L.C.; LEÃO, R.V.; ROMÃO, 
D.S.; OLIVEIRA, A.I.; CORREA, M.F.; MARCELINO, 
A.S.Z.; BORDALO-RODRIGUES, M.; LEITE, C.C.; CER-
RI, G.G.
Instituição: Hospital Sírio Libanês, São Paulo, São Paulo, 
Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dra. Luciana Zattar-Ramos
E-mail Autor Responsável Trabalho: lucianazattar@hot-
mail.com
Introdução e objetivos: A ultrassonografia (US) é um exce-
lente método para diagnóstico de patologias musculoesque-
léticas. Seu baixo custo, disponibilidade, não invasividade e 
capacidades multiplanares são vantagens já bem conhecidas, 
mas seu mais importante diferencial está na realização e in-
terpretação em tempo real, permitindo a avaliação dinâmica 
de diferentes estruturas. O presente estudo tem por objetivo 
demonstrar e ilustrar diferentes manobras dinâmicas úteis na 
radiologia musculoesquelética.
Métodos: Foram selecionadas imagens e vídeos de exames 
diagnósticos de nossa instituição para ilustrar as principais 
manobras dinâmicas musculoesqueléticas.
Discussão: Serão abordados distúrbios músculoesqueléticos 
que podem ser diagnosticados com a ultrassonografia dinâ-
mica, incluindo: desfiladeiro torácico, impacto subacromial, 
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luxação do nervo ulnar, desinserção do bíceps na tuberosi-
dade do rádio, ressalto do tríceps, insuficiência ligamentar 
do cotovelo, avaliação de polias anulares, lesão de Stener / 
aponeurose adutora, ressaltos medial e lateral do quadril e 
joelho, lesão do ligamento fibulocalcâneo, rotura do tendão 
calcâneo, ressalto dos fibulares e neuroma de Morton, além 
de atritos, hérnias e sangramentos musculares.
Conclusões: Distúrbios de diferentes articulações e estrutu-
ras musculoesqueléticas podem ser melhor ou unicamente 
demonstrados durante movimentos passivos/ativos, con-
tração muscular, palpação direta ou compressão. O correto 
conhecimento destas manobras por pelos radiologistas é im-
prescindível para diagnósticos precisos e oportunos, facili-
tando o manejo e tratamento adequado dos pacientes.

PD.14.037
APRESENTAÇÕES ATÍPICAS DAS ATROPATIAS MI-
CROCRISTALINAS: ENSAIO PICTÓRICO.
Autores: FERNANDES, R; VENDRAMINI, DFV; FER-
NANDES J; LEÃO, RV; ZATTAR, LC; HELITO, PVP; RO-
DRIGUES, MB; KURIMORI, CO; CORREA, MFP; TOKE-
SHI-AMARAL, D; LEITE, CC; CERRI, GG.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Autor Responsável Trabalho: Dra. Renata Fernandes Ba-
tista Pereira
E-mail Autor Responsável Trabalho: renatafernandesbp@
gmail.com
Introdução e objetivos: Muito se conhece sobre o padrão 
de imagem típico das doenças por depósito de microcristais 
(DDM), sobretudo a gota, doença por depósito de pirofos-
tato de cálcio (CPPD) e hidroxiapatita. Entretanto, quando 
há acometimento em locais atípicos, o diagnóstico se torna 
difícil, sendo comum a confusão com processos infecciosos 
ou expansivos. Este trabalho objetiva ilustrar casos de DDM 
em articulações atípicas, com ênfase nos achados de imagem 
úteis ao diagnóstico diferencial.
Métodos: Será realizada uma revisão sobre as DDM e seus 
aspectos habituais, assim como uma revisão de casos em arti-
culações não habituais, ilustrando seus principais achados de 
imagem e diagnósticos diferenciais.
Discussão: As DDM possuem aspecto radiológico caracterís-
tico, como o acometimento da podagra na gota, da cartilagem 
hialina do punho na CPPD e manguito rotador no depósito de 
hidroxiapatita. Entretanto, podem acometer locais não habi-
tuais, como a coluna, quadril e articulação manubrioesteronal 
com processos
Conclusões: O reconhecimento dos padrões de imagem atí-
picos nas DDM é fundamental para estabelecer o adequado 
diferencial com outras doenças inflamatórias ou processos 
expansivos e evitar procedimentos diagnósticos ou terapêuti-
cos desnecessários.

PD.14.038
ACHADOS COM BAIXA CORRELAÇÃO CLÍNICA 
NOS EXAMES MUSCULOESQUELÉTICOS DE RM: 
ENSAIO PICTÓRICO.
Autores: ARMANI, C.; BARROS, JR. V.L.A.; CARDO-
SO, F.N.; FERREIRA, F.B.; YAMASHITA, S.R.; AIHARA, 
A.Y.; GUIDORIZZI, H.P.; LONGO, C.H.
Instituição: BrasilDASA, São Paulo, São Paulo.
Autor Responsável Trabalho: Dr. Ciro Armani Neto
E-mail Autor Responsável Trabalho: ciroarmani@hot-
mail.com
Introdução e objetivos: É bastante comum identificar acha-
dos na ressonância magnética, que pensamos ter baixa ou ne-

nhuma relevância clínica. Nossos objetivos são: Demonstrar 
padrões normais e revisar os achados mais prevalentes na 
ressonância musculoesquelética com baixa ou nenhuma cor-
relação clínica. Entre estes achados demonstrar aqueles que 
podem predispor lesão e causar futuros sintomas.
Métodos: Ensaio pictórico de achados de ressonância mag-
nética que julgamos ter baixa ou nenhuma relevância clínica.
Exemplos destes achados são: algumas variações anatômicas, 
anormalidades de sinal ""semelhante ao edema"" subcutâneo 
ou periarticular, lesões císticas e pseudo-císticas.
Discussão: Relatar esses achados é uma questão de gosto, 
com alguns radilogistas propensos a relatar e outros não. 
Saber quais são esses achados ajuda na prática diária do ra-
diologista. Alguns exemplos: aumento do sinal subcutâneo 
lombar, edema subcutâneo pré-patelar, aumento do sinal no 
extensor ulnar do carpo, patelar e outros tendões (que podem 
simular tendinopatia), sinais anormais interpostos entre o tra-
to iliotibial / maior, pseudocisto posterossuperior da cabeça 
umeral, os trigonum e outros ossos acessórios, variações no 
número de deslizamentos / tendões, e outros.
Conclusões: Saber quais são esses achados e o que eles po-
dem representar clinicamente, é essencial e ajuda na prática 
diária do radiologista para um diagnóstico correto.

PD.14.040
GUIA PRÁTICO DE MALFORMAÇÕES DOS MEM-
BROS SUPERIORES
Autores: LUCENA, D.M.S.; CALAND, A.A.; MASSELI, 
V.B.; AYARA, A.Y.; ROSENFELD, A.; GUIDORIZZI, H.P., 
LONGO, C.H.
Instituição: Grupo DASA São Paulo
Autor Responsável Trabalho: Dr. Daniel Macêdo Severo 
de Lucena
E-mail Autor Responsável Trabalho: danielmslucena@
hotmail.com
Introdução e objetivos: Malformações dos membros supe-
riores são entidades raras, mas não excepcionais. São pato-
logias complexas e com grande variedade de fenótipos. As 
diferentes formas de apresentação são agrupadas de acordo 
com o mecanismo fisiopatológico primário, podendo ser clas-
sificadas em: defeitos de formação, de diferenciação, dupli-
cação e braquidactilias. A proposta desse artigo é apresentar 
as principais anormalidades dos membros superiores e crista-
lizar conceitos na prática clínica e radiológica.
Métodos: Casos de arquivo típicos selecionados pelos auto-
res e ilustrações didáticas sobre as principais anomalias dos 
membros superiores.
Discussão: O conhecimento dessas entidades é fundamental 
tanto para o diagnóstico e intervenção precoces, assim como 
para aconselhamento genético. No entanto, a despeito das 
variadas manifestações e de suas implicações prognósticas 
funcionais, é nítido o desconhecimento médico sobre o tema.
Conclusões: A revisão desse tema visa ampliar o conheci-
mento e a aceitação entre os médicos radiologistas envolvi-
dos no diagnóstico e tratamento dessas patologias.

PD.14.042
LESÕES DO CANTO POSTEROLATERAL DO JOE-
LHO: O QUE OS RADIOLOGISTAS DEVEM SABER
Autores: ROCHA, A.P.C.; LOPES, A.A.; SILVA, B.R.C.; 
RODRIGUES, R.N.; RIBEIRO, J.E.S.
Instituição: Axial Medicina Diagnóstica
Autor Responsável Trabalho: Dr. Elísio Ribeiro
E-mail Autor Responsável Trabalho: ejsalgado@ 
globo.com
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Introdução e objetivos: Embora as lesões do canto poste-
rolateral (CPL) tenham sido consideradas raras previamente, 
elas têm sido cada vez mais reconhecidas e são hoje consi-
deradas uma porção significante das lesões de ligamentos do 
joelho. Frequentemente associam-se a lesões dos ligamentos 
cruzados, especialmente do ligamento cruzado posterior, e a 
falha na detecção de lesões concomitantes do CPL mostra-se 
como uma importante causa para instabilidade recorrente e 
fracassos em reconstruções desses ligamentos. O proposito 
deste estudo foi demonstrar os aspectos radiológicos de le-
sões do CPL do joelho na RM.
Métodos: Casos obtidos nos arquivos de imagem da  
instituição.
Discussão: A instabilidade posterolateral do joelho é uma 
entidade clínica complexa em termos de diagnóstico e tra-
tamento, podendo causar limitações funcionais importantes. 
No passado, seu tratamento era desafiador devido à limitação 
de dados sobre a anatomia e biomecânica de estruturas do 
CPL, além de haver poucos relatos dos desfechos clínicos 
após tratamentos não cirúrgicos e cirúrgicos. No entanto, esse 
panorama vêm se modificando e o radiologista assume um 
papel de destaque no auxílio diagóstico de lesões no CPL, 
contribuindo também para a definição terapêutica.
Conclusões: A importância do diagnóstico de lesões do CPL 
vêm sendo cada vez mais reconhecida. O melhor entendi-
mento de sua anatomia e biomecânica estão relacionados.

PD.14.049
CROSSFIT® E RABDOMIÓLISE
Autores: FONSECA, N. V.; JORGE, P. B. A.; CUNHA, M. G.
Instituição: AMÉRICAS MEDICAL CITY / PONTIFÍCIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA - RIO DE JANEIRO
Autor Responsável Trabalho: Dra. Nayara Vieira Fonseca
E-mail Autor Responsável Trabalho: nayarafonseca21@
hotmail.com
Introdução e objetivos: Criado por Glassman em 1995, o 
CrossFit® teve um crescimento explosivo em 2012. É consi-
derado um programa de condicionamento físico extremo, que 
envolve atividades em alto volume e intensidade. Rabdomióli-
se é uma dissolução ou desintegração do músculo, por perda da 
integridade das células musculares esqueléticas e liberação de 
escórias celulares na corrente sanguínea. A ressonância magné-
tica (RM) é utilizada para avaliação da extensão e distribuição 
dos músculos afetados. O objetivo desse ensaio é fazer uma re-
visão dos achados de Rabdomiólise em geral e posteriormente 
correlacionar com os casos secundários ao CrossFit®.
Métodos: Revisão de 03 casos com diagnóstico de rabdomió-
lise por prática de CrossFit® em nosso hospital no ano de 2016.
Discussão: Tanto a dinâmica quanto aspectos psicológicos 
implementados nestes programas aumentam o risco de le-
sões por estimular os praticantes a ”ultrapassar seus limites”, 
dentre elas, rabdomiólise. O início do quadro clínico ocorre 
em média de 01-03 dias após a prática da atividade, confir-
mado através da dosagem sérica de CPK e mioglobina e por 
imagem (RM).
Conclusões: Rabdomiólise pode decorrer da prática de ati-
vidade física em intensidade extrema, hoje, comum em pra-
ticantes de Crossfit®. Achados de imagem podem corroborar 
ao diagnóstico e avaliar a extensão e distribuição dos múscu-
los afetados.

PD.14.050
ACHADOS DUVIDOSOS NOS EXAMES DE RM DE 
MUSCULOESQUELÉTICO: PRINCIPAIS ACHADOS 
E COMO LIDAR COM OS MESMOS

Autores: MASSELLI, V. B.; BARROS JUNIOR, V. L.; LU-
CENA, D. M.; LONGO, C. H; GUIDORIZZI, H. P; AIHA-
RA, A. Y;
Instituição: Grupo DASA SP
Autor Responsável Trabalho: Dr. Vitor Barraviera Masselli
E-mail Autor Responsável Trabalho: vitormasselli@
gmail.com
Introdução e objetivos: A Ressonância Magnética é um ex-
celente método para avaliar as estruturas articulares, como 
tendões, ligamentos, cartilagem e musculatura. Embora a 
Ressonância Magnética apresente uma alta especificidade e 
sensibilidade para avaliar estas estruturas, alguns achados po-
dem simular lesões, como alguns artefatos e variações anatô-
micas, tornando um desafio para o radiologista. O objetivo 
deste painel é avaliar alguns achados duvidosos e como dife-
rencia-los dos achados patológicos e alterações sintomáticas, 
evitando erros diagnósticos.
Métodos: Analisar os exames de Ressonância Magnética de 
musculoesquelético, procurando identificar os achados duvi-
dosos, como artefatos e variantes anatômicas que frequente-
mente geram dúvida durante a interpretação, podendo con-
fundir com lesões.
Discussão: Alterações do sinal em alguns tendões ou car-
tilagens, nem sempre são indicativos de lesões. Portanto, é 
necessário conhecer os principais achados duvidosos nos 
exames de Ressonância Magnética de musculoesquelético e 
saber como diferenciar os achados patológicos de achados 
não patológicos.
Conclusões: O conhecimento dos achados duvidosos em 
exames de Ressonância Magnética do sistema musculoes-
quelético e como interpreta-los, é de fundamental importân-
cia para o radiologista, podendo evitar erros diagnósticos.

PD.14.051
TUMORES DE PAREDE TORÁCICA E SEUS DIAG-
NÓSTICOS DIFERENCIAIS
Autores: MUELLER, E.M.L.; PINHO, L.G.; AMORIM, 
M.V.S.; SOUZA, B.N.; CALDAS, J.B.; CASAGRANDE, 
G.M.; FEIJÓ, M.C.; OLIVEIRA, L.B.T.; SANTOS, T.M.M.; 
SILVA, H.H.R.M.
Instituição: Hospital das Clínicas - Universidade Federal de 
Minas Gerais (HC-UFMG)
Autor Responsável Trabalho: Dr. Bruno das Neves Souza
E-mail Autor Responsável Trabalho: brunons26@ 
hotmail.com
Introdução e objetivos: O diagnóstico diferencial de tumo-
res que se apresentam na parede torácica pode ser difícil para 
o radiologista. Nosso trabalho visa expor as diversas neo-
plasias, originárias ou não dessa região, que apresentam ca-
racterísticas muitas vezes semelhantes, tornando o exercício 
diagnóstico extremamente árduo. Neste trabalho, buscamos 
também demonstrar alguns diagnósticos diferenciais não ne-
oplásicos através de casos ilustrativos.
Métodos: Revisão bibliográfica; utilização de imagens obti-
das em serviços públicos de saúde.
Discussão: Os tumores de parede torácica são incomuns, re-
presentam cerca de 1% do total de neoplasias, porém apre-
sentam elevada agressividade, com presença precoce de 
metástases e invasão por contiguidade de estruturas nobres. 
Mais da metade desses tumores são malignos, resultando em 
metástases a distância e invasão direta de estruturas adjacen-
tes da parede torácica. Existe uma grande variedade de lesões 
que podem aparecer na parede do tórax, o que representa um 
desafio, tanto no diagnóstico quanto no tratamento.
Conclusões: É necessário conhecer as mais diversas patolo-
gias que acometem a parede torácica. O radiologista e os mé-
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dicos assistentes devem estar atentos para as possibilidades 
diagnósticas diante de lesões nessa região, para que sejam 
tomadas as melhores decisões no manejo do paciente.

PD.14.054
ENDOMETRIOSE DO NERVO CIÁTICO - UM DIFE-
RENCIAL CADA VEZ MAIS FREQUENTE DE DOR 
PÉVICA CRÔNICA: SÉRIE DE CASOS.
Autores: LEÃO, R.V.; ZATTAR-RAMOS, L.C.; HELITO, 
P.V; GUERREIRO, N.F.C.; BORDALO-RODRIGUES, M.; 
CORREA, M.F.; AMARAL, D.T.; CAVALCANTI, C.F.; 
KURIMORI, C.O.; FERNANDES, R.Y.; CERRI, G.G; COS-
TA, H.P; SOUZA, A.R.M; LOUZA, I. C. F; BASTOS, B.B.
Instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor Responsável Trabalho: Dra. Renata Vidal Leao
E-mail Autor Responsável Trabalho: renatavl@ 
hotmail.com
Introdução e objetivos: A endometriose é uma doença co-
mum na prática clínica, afetando 5-10% das mulheres em ida-
de fértil. Múltiplos órgãos são acometidos, especialmente na 
região pélvica, sendo o acometimento do nervo ciático ainda 
raro, porém já estabelecido como importante diferencial entre 
as causas de dor pélvica crônica, com diagnóstico frequen-
temente retardado pela baixa suspeição clínica. O presente 
estudo tem como objetivo ilustrar diversos casos de envolvi-
mento do nervo ciático por focos de endometriose.
Métodos: Foram revisados os arquivos de imagens dos pa-
cientes com diagnóstico de endometriose do nervo ciático 
atendidos neste hospital entre janeiro de 2011 e dezembro 
de 2016.
Discussão: O diagnóstico de endometriose do nervo ciático é 
cada vez mais frequente. O achado mais frequente é o de um 
tecido de aspecto fibrótico e retrátil com focos de alto sinal 
em T1 e T2 na topografia do nervo. A apresentação clínica 
mais comum é a de dor pélvica crônica cíclica com distribui-
ção no território do nervo ciático.
Conclusões: A endometriose do nervo ciático é um impor-
tante diferencial de dor pélvica crônica e seus achados de 
imagem devem ser adequadamente reconhecidos pelo radio-
logista, a fim de estabelecer uma adequada abordagem tera-
pêutica, que envolve desde a excisão da lesão endometriótica 
ao tratamento clínico com medroxiprogesterona.

PD.14.055
INFECCÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS ENVOL-
VENDO O ESQUELETO AXIAL: ALÉM DA DISCITE
Autores: LEÃO, R.V.; SILVA-FILHO, F.V.V; ZATTAR-RA-
MOS, L.C.; HELITO, P.V; GUERREIRO, N.F.C.; BORDA-
LO-RODRIGUES, M.; CORREA, M.F.; AMARAL, D.T.; 
CAVALCANTI, C.F.; KURIMORI, C.O.; FERNANDES, 
R.Y.; CERRI, G.G; COSTA, H.P; MENEZES, R.S.A.A; 
MOURA-FILHO, J.P; LOUZA, I. C. F.; BASTOS, B.B.
Instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor Responsável Trabalho: Dra. Renata Vidal Leao
E-mail Autor Responsável Trabalho: renatavl@hotmail.com
Introdução e objetivos: Os processos infecciosos do esque-
leto axial tem como principal apresentação a espondilodis-
cite, cujo padrão de imagem é plenamente estabelecido na 
literatura. Entretanto, o processo infeccioso pode instalar-se 
em sítios pouco usuais, dificultando o diagnóstico diferen-
cial, especialmente com doenças reumatológicas e artropatias 
por deposição de microcristais. O presente estudo visa ilus-
trar casos de processos infecciosos não-discite envolvendo o 
esqueleto axial, a fim de revisar seus principais diferenciais e 
enfatizar os achados de imagem.

Métodos: Foram revisados os arquivos de imagens dos pa-
cientes com diagnóstico de infecção musculoesquelética no 
esqueleto axial atendidos neste hospital entre janeiro de 2011 
e dezembro de 2016, excluindo-se os casos de discite e sendo 
selecionados os casos com acometimento de sítios atípicos 
e menos frequentemente observados na prática radiológica.
Discussão: Os casos selecionados envolvem o acometimento 
infeccioso em sítios musculoesquelético considerados atípi-
cos, excluindo-se aqueles com história de trauma ou proce-
dimento cirúrgico / invasivo. Os casos destacados compreen-
dem infecções nas articulações sacroilíacas, interfacetárias, 
costovertebrais, costoesternais, temporomandibulares, atlan-
todental, entre outros.
Conclusões: O envolvimento infeccioso de articulações atí-
picas do esqueleto axial, como as interfacetárias e sacroilí-
acas deve ser adequadamente reconhecido, especialmente a 
fim de evitar confusão diagnóstica com doenças reumatológi-
cas e por depósito de microcristais, cujo manejo clínico deve 
ser diferenciado.

PD.14.057
LESÕES AGUDAS PÓS-TRAUMÁTICAS DO LIGA-
MENTO REDONDO: REVISÃO ANATÔMICA E EN-
SAIO PICTÓRICO
Autores: LEÃO, R.V.; ZATTAR-RAMOS, L.C.; HELITO, 
P.V; FERNANDES, R.; GUERREIRO, N.F.C.; BORDALO-
-RODRIGUES, M.; CORREA, M.F.; AMARAL, D.T.; CA-
VALCANTI, C.F.; KURIMORI, C.O.; CERRI, G.G; LOU-
ZA, I. C. F.; BASTOS, B.B.
Instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor Responsável Trabalho: Dra. Renata Vidal Leao
E-mail Autor Responsável Trabalho: renatavl@hotmail.com
Introdução e objetivos: O ligamento redondo é uma impor-
tante estrutura intra-articular e um grande estabilizador do 
quadril, particularmente nos movimentos de adução, flexão 
e rotação externa. As anormalidades neste ligamento repre-
sentam até 15% das lesões agudas do quadril relacionadas ao 
esporte. O presente estudo tem como objetivo realizar uma 
revisão anatômica e de diversos casos de lesões agudas pós-
-traumáticas do ligamento redondo.
Métodos: Foram revisados os arquivos de imagens dos pa-
cientes com diagnóstico de lesões agudas pós-traumáticas do 
ligamento redondo do quadril, com ênfase nos seus principais 
achados de imagem.
Discussão: As principais lesões pós-traumaticas do ligamen-
to redondo incluem roturas parciais ou completas e lesões 
avulsivas do ligamento em relação à sua inserção na fóvea 
femoral. A artroressonância ou artrotomografia do quadril 
são os métodos preferenciais para o diagnóstico preciso desta 
patologia e podem ainda ser empregados no diferencial das 
demais causas de lesões articulares pós-traumáticas.
Conclusões: As lesões agudas do ligamento redondo de-
vem ser prontamente reconhecidas pelo radiologista, espe-
cialmente nos casos de trauma, uma vez que trata-se de um 
importante estabilizador da articulação e cujo comprome-
timento pode levar a instabilidades e favorecer a evolução 
para osteoartrose.

PD.14.060
OSTEOCONDRITE DISSECANTE DO JOELHO: UM 
ENSAIO PICTÓRICO DE UMA PATOLOGIA COM 
MÚLTIPLOS ESTÁGIOS
Autores: KANAS, A. F.; HANAOKA, M. M.; KANAS, P. I. 
F.; FERREIRA, D. L.; VITULE, L. F.; RODRIGUES, M. B.; 
M. M., CERRI, G. G.
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Instituição: Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (In-
Rad HCFMUSP)
Autor Responsável Trabalho: Dr. Alexandre Fligelman Kanas
E-mail Autor Responsável Trabalho: alexandre.kanas@
hc.fm.usp.br
Introdução e objetivos: A Osteocondrite Dissecante (OD) 
caracteriza-se por necrose focal do osso subcondral de articu-
lações. Sua prevalência é relativamente alta e sua etiologia é 
incerta, mas acredita-se estar associada a traumas, acometendo 
principalmente joelhos. Os objetivos dessa revisão são: 1. In-
troduzir o conceito de osteocondrite dissecante (OD); 2. Re-
visar sua epidemiologia e etiopatogenia, focando no acometi-
mento do joelho; 3. Apresentar suas principais fases evolutivas; 
4. Debater as vantagens e desvantagens dos distintos métodos 
de imagem; 5. Apontar os achados de imagem típicos, além de 
destacar quais deles devem constar no laudo radiológico.
Métodos: Foram selecionadas imagens de diferentes méto-
dos radiológicos, características das distintas fases da OD, 
em um hospital quartenário e levantados artigos da literatura 
que permitem a atualização e revisão dos principais achados 
de imagem.
Discussão: A OD é uma patologia que pode ser diagnosti-
cada em distintas fases. É papel do radiologista saber indi-
car o melhor método de imagem em cada caso e identificar 
achados que sugerem uma lesão estável ou instável, o que 
implicaria em uma conduta mais conservadora ou agressiva, 
respectivamente.
Conclusões: É importante que o radiologista conheça os 
principais aspectos de imagem da OD e que consiga carac-
terizar sua estabilidade ou instabilidade, tendo fundamental 
papel no auxílio da conduta mais apropriada.

TÉCNICAS RADIOLÓGICAS

PD.15.006
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRI-
CA NA PRÓSTATA (RM-MP): CONTRIBUIÇÕES PARA 
O PACIENTE COM CÂNCER DE PRÓSTATA (CAP)
Autores: SOUSA,J.C.O;FRAZÃO,D.W.P.;LIMA,R.A.;I-
BIAPINA,F.G.S.S.B.
Instituição: INSTITUTO PIAUIENSE DE RADIOLOGIA
Autor Responsável Trabalho: Sra. Joyce Caroline
E-mail Autor Responsável Trabalho: joycecarolinedeoli-
veira@hotmail.com
Introdução e objetivos: Devido a uma certa limitação apre-
sentada pelos métodos de imagem designados para o diag-
nóstico de câncer de próstata,a RM-MP surgiu e vêm tornan-
do-se ao longo dos anos o pilar no manejo de pacientes com 
CaP. A RM-MP permite a avaliação da doença prostática com 
resolução espacial e de contraste superior a qualquer outra 
modalidade de imagem destinada a tal fim.O objetivo deste 
estudo é relatar as contribuições da RM de próstata e suas 
técnicas funcionais para os pacientes com câncer de próstata.
Métodos: Imagens de Ressonância Magnética Multiparamé-
trica na Próstata (RM-MP ) realizadas em aparelhos de alto 
campo , com bobina de superfície na pelve para maximizar o 
sinal na região de interesse.
Discussão: A RM-MP Auxilia o paciente oncológico de CaP 
principalmente no diagnóstico e estadiamento da neoplasia 
maligna, com performance superior ao exame digital retal ou 
à ultrassonografia transretal
Conclusões: RM-MP por meio de suas técnicas especiais 
torna-se mais sensível e específica por localizar e identificar 

a lesão tumoral prostática , bem como para estimar sua agres-
sividade, em comparação com os métodos de diagnóstico por 
imagem destinados a investigação de câncer de próstata.

TÓRAX

PD.16.002
IMUNOTERAPIA: AVALIAÇÃO CLÍNICA, DE IMA-
GEM E PATOLÓGICA DE UMA NOVA MODALIDA-
DE DE TRATAMENTO PARA O CÂNCER
Autores: G. S. P. MEIRELLES, F. G. BARBOSA, M. T. A. 
SAIEG, A. B. PAVANI, P. R. P. SANTANA, M. T. LALONI
Instituição: Grupo Fleury
Autor Responsável Trabalho: Dr. Gustavo Meirelles
E-mail Autor Responsável Trabalho: gmeirelles@gmail.com
Introdução e objetivos: Demonstrar aspectos clínicos, de 
imagem e patológicos relacionados à imunoterapia, um novo 
tratamento contra o câncer com diferentes padrões de respos-
ta e eventos adversos relacionados ao
Métodos: A imunoterapia ativa modula o sistema imune para 
combater o câncer. Os critérios da OMS e RECIST são ina-
dequados para avaliar a resposta à imunoterapia, uma vez que 
podem ser observados novos padrões de resposta ao trata-
mento, tais como: 1. Diminuição do tamanho de tumores co-
nhecidos sem evidência de novos focos de doença; 2. Doença 
clinicamente estável após a conclusão do tratamento; 3. Res-
posta tardia do tumor ao tratamento após aumento transitório 
dos tumores; 4. Aparecimento de novos focos de doença após 
a conclusão do tratamento, seguido de redução de tumores ou 
estabilidade a longo prazo da doença.
Discussão: A ativação do sistema imune pode gerar com-
plicações indesejadas. Os eventos tóxicos relacionados com 
imunoterapia incluem colite, hepatite, dermatite, hipofisite, 
tireoidite, pancreatite, miosite, artrite, reações tipo sarcoide 
e pneumonite.
Conclusões: Os clínicos, os radiologistas e os patologistas 
devem estar cientes desses novos padrões de resposta e de 
eventos adversos relacionados ao sistema imunológico, para 
o sucesso do tratamento de pacientes tratados com esta nova 
modalidade de tratamento.

PD.16.003
INFECÇÕES PARASITÁRIAS TORÁCICAS TROPI-
CAIS E SUBTROPICAIS: UM GUIA PARA RADIO-
LOGISTAS
Autores: G. S. P. MEIRELLES, J. CAPOBIANCO, D. JA-
SINOWODOLINSKI, D. ESCUISSATO, C. A. NETO, B. 
HOCHHEGGER, A. S. SOUZA JR, E. MARCHIORI
Instituição: Grupo Fleury, DASA, Hospital do Coração de 
São Paulo, DAPI, Hospital das Clínicas de Porto Alegre, Ul-
tra-X e UFRJ
Autor Responsável Trabalho: Dr. Gustavo Meirelles
E-mail Autor Responsável Trabalho: gmeirelles@gmail.com
Introdução e objetivos: Os autores descreverão as princi-
pais doenças parasitárias torácicas tropicais e subtropicais 
em termos de sua distribuição geográfica, com ênfase nas 
infecções na América do Sul, e demonstrarão suas imagens, 
achados clínicos e patológicos mais comuns.
Métodos: Os autores abordam os seguintes pontos no estu-
do: 1. Distribuição geográfica de doenças parasitárias tro-
picais e subtropicais. 2. Revisão dos achados clínicos, de 
imagem e patológicos das seguintes doenças, com exem-
plos de casos: Amebíase, Esquistossomose, Toxoplasmose, 
Hidatidose, Malária, Tripanossomíase, Ascaridíase, Es-
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trongiloidíase, Dirofilariose, Cisticercose, Singamose, Es-
quistossomose e Paragonimíase. 3. Resumo dos resultados 
e conclusões.
Discussão: As doenças parasitárias tropicais e subtropicais 
são muito comuns em todo o mundo e provavelmente se 
tornarão mais freqüentes devido à crescente globalização e 
mudanças no ecossistema natural e no clima. Como o tórax 
é freqüentemente envolvido, o conhecimento sobre as doen-
ças parasitárias torácicas é crucial para o seu reconhecimento 
imediato e tratamento adequado.
Conclusões: Os principais pontos de ensino desta exposição 
são: 1. As infecções parasitárias são comuns em regiões tro-
picais e subtropicais, mas seus achados de imagem toráci-
ca são desconhecidos para a maioria dos radiologistas. 2. A 
familiaridade com sua distribuição geográfica, além de suas 
características clínicas e de imagem, pode auxiliar no diag-
nóstico diferencial.

PD.16.005
O TÓRAX: ALÉM DA PLEURA E DO PARÊNQUIMA
Autores: NASCIMENTO ED, AGNOLLITTO PM, WADA 
DT, SIMÃO MN, KOENIGKAM-SANTOS M, NOGUEI-
RA-BARBOSA MH
Instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto - USP
Autor Responsável Trabalho: Dr. Eduardo Deroide do  
Nascimento
E-mail Autor Responsável Trabalho: eduardodn2@ 
hotmail.com
Introdução e objetivos: A radiologia torácica evoluiu nas 
últimas décadas, com a modernização dos equipamentos de 
ressonância magnética e tomografia computadorizada. Con-
tudo a parede torácica possui anatomia complexa, incluindo 
arcabouço osteocartilaginoso, musculatura parietal, além de 
feixes vásculo-nervosos e linfáticos, que apresentam doenças 
próprias. Nosso objetivo é revisar e ilustrar os achados por 
imagem destas doenças.
Métodos: Ensaio pictórico contemplando as principais do-
enças do arcabouço osteocartilaginoso, da musculatura pa-
rietal, assim como ilustração de tumores da parede torácica,  
com ênfase em imagens de ressonância magnética e de tomo-
grafia computadorizada.
Discussão: O estudo do parênquima pulmonar e da pleura 
atingiu alto nível de detalhamento, sendo a tomografia o mé-
todo padrão ouro para o estudo destas estruturas. Contudo, 
não é infrequente que o radiologista, durante a leitura destes 
exames, se depare com alterações relacionadas a estruturas da 
parede torácica, como musculatura, arcabouço osteocartilagi-
noso ou feixes vásculo-nervosos. Não é incomum também, 
que pacientes sejam encaminhados para estudo específico de 
deformidades ou processos expansivos da parede torácica.
Conclusões: O radiologista tem papel fundamental no diag-
nóstico de doenças da parede torácica, sendo essencial estar 
familiarizado com as principais apresentações destas condi-
ções nas diferentes modalidades de imagem.

PD.16.007
ACHADOS TOMOGRÁFICOS DA NOCARDIOSE 
PULMONAR: ENSAIO PICTÓRICO.
Autores: FERREIRA, A.F.P.; ARAUJO FILHO, J.A.B.; OLI-
VEIRA, D.S.; BEM, R.B.; REISER, C.S.; NOMURA, C.H.
Instituição: INCOR - FMUSP
Autor Responsável Trabalho: Dra. Ana Flávia Pina Ferreira
E-mail Autor Responsável Trabalho: flavinhapferreira@
hotmail.com

Introdução e objetivos: A nocardiose pulmonar é uma in-
fecção oportunista rara e grave que é causada por Nocardia 
spp (bactéria aeróbica gram positiva fracamente álcool-áci-
dorresistente). É comumente apresentado como uma infec-
ção pulmonar subaguda ou crônica em pessoas imunocom-
prometidas, como pacientes transplantados ou HIV positivos. 
O objetivo deste ensaio pictórico é descrever os achados de 
tomografia computadorizada (TC) da nocardiose pulmonar e 
discutir os diagnósticos diferenciais.
Métodos: Revisamos retrospectivamente os registros médi-
cos de pacientes com nocardiose pulmonar seguidos em nosso 
hospital entre 2014 e 2016 para avaliação das imagens de to-
mografia computadorizada. Também pesquisamos na literatura 
médica os achados de nocardiose pulmonar para comparação.
Discussão: Os achados predominantes na TC em nossa amos-
tra foram: consolidações pulmonares, nódulos, cavitações e 
efusão ou espessamento pleural. A diagnóstico diferencial 
para nocardiose pulmonar é amplo e inclui outras infecções, 
vasculites e malignidades.
Conclusões: As descrições dos achados de nocardiose pul-
monar na tomografia computadorizada estão limitadas na li-
teratura médica, com muitos diagnósticos diferenciais.

PD.16.015
TUMORES DAS VIAS AÉREAS - ORIENTANDO-SE 
POR ESTAS VIAS
Autores: WANDERLEY, M; SAWAMURA, MVY; GUER-
RINI, RM; LEE, HJ; CARDINAL,V; POLIZIO, RP.
Instituição: Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IN-
RAD/HCFMUSP)
Autor Responsável Trabalho: Dr. Mark Wanderley
E-mail Autor Responsável Trabalho: mark.wanderley@
gmail.com
Introdução e objetivos: Tumores de vias aéreas são raros, 
representando menos de 0,4% de todas as neoplasias, sendo 
na maior parte malignos. Tumores benignos são ainda menos 
comuns, geralmente de crescimento indolente e frequente-
mente assintomáticos.
Métodos: Apesar de pouco frequentes, alguns destes tumo-
res têm formas de apresentação clássicas. Tem-se por obje-
tivo ilustrá-las, no intuito de aumentar a familiaridade dos 
radiologistas com estas lesões, sobretudo através da tomo-
grafia computadorizada.
Discussão: Foram revisados os casos do arquivo do serviço 
desde 2008 e selecionados os mais didaticamente ilustrati-
vos. A frequência dos casos foi de encontro à literatura. Os 
tumores malignos mais frequentes da árvore traqueobrôn-
quica são o carcinoma espinocelular, as metástases, os tumo-
res carcinóide, mucoepidermóide e adenóide cístico. Já os 
tumores benignos mais frequentes são o hamartoma, lipoma 
e os papilomas.
Conclusões: Os tumores de vias aéreas devem fazer parte da 
miríade diferencial dos radiologistas, tendo em vista a boa 
sensibilidade diagnóstica tomográfica, em contraste à baixa 
sintomatologia e suspeição clínica habitual. Na suspeita de 
lesão tumoral, após afastadas lesões mais rotineiras como 
corpos estranhos ou secreção endoluminal, deve-se buscar 
achados típicos, bem como dados clínicos e epidemiológicos, 
aumentando a acurácia diagnóstica.

PD.16.021
METÁSTASES PULMONARES ATÍPICAS: APRESEN-
TAÇÃO TOMOGRÁFICA E CORRELAÇÃO HISTO-
PATOLÓGICA
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Autores: DAN, L.F.; PALMEIRA, R.T.B.A.; PAVANI, A.
V.B.; ALBIERI, L.; GARCIA, M.R.T.
Instituição: Instituto do Câncer do Estado de São Paulo da 
Faculdade de Medicina da USP
Autor Responsável Trabalho: Dra. Lara de Freitas Dan
E-mail Autor Responsável Trabalho: laradan_8@yahoo.
com.br
Introdução e objetivos: O pulmão é um sítio muito comum 
de metástases, com uma incidência de até 54% em pacientes 
com tumores extra-torácicos.. Metástases pulmonares com ca-
racterização tomográfica atípica constituem um desafio devido 
ao amplo diagnóstico diferencial com doenças não neoplási-
cas. Entre as formas atípicas, destacam-se: escavações, calci-
ficações, hemorragias, embolia tumoral, massa solitária, endo-
brônquicas e endotraqueais. O objetivo deste ensaio pictórico 
é ilustrar alguns aspectos tomográficos característicos de uma 
variedade de metástases pulmonares atípicas, com comprova-
ção histopatológica, possibilitando a correlação das apresen-
tações radiológicas com o tipo histológico do tumor primário.
Métodos: Selecionados casos de um Hospital Oncológico com 
manifestações tomográficas atípicas de metástases pulmonares 
e correlação com estudo histopatológico do sítio primário.
Discussão: Serão apresentadas imagens tomográficas de 
manifestações atípicas de pelo menos 11 casos de metásta-
ses pulmonares.
Conclusões: Apresentações radiológicas atípicas de metásta-
ses pulmonares podem ter diagnósticos diferenciais amplos. 
O conhecimento de algumas destas apresentações, assim 
como a correlação histopatológica dos sítios primários, aju-
dam no diagnóstico de metástases pulmonares em detrimento 
de outras afecções pulmonares não malignas.

PD.16.023
ASPECTOS DE IMAGEM DA TUBERCULOSE PLEU-
RAL NA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Autores: PACHECO, E.O., ALTOÉ, A., PESSOA, F.M.C., 
MELO, A.S.A., CHAVES, OLIVEIRA, D.C.L.
Instituição: Universidade Federal Fluminense
Autor Responsável Trabalho: Dra. Ananda Altoé
E-mail Autor Responsável Trabalho: ananda_altoe@hot-
mail.com
Introdução e objetivos: Este ensaio objetiva aprofundar o 
conhecimento dos aspectos de imagem da tuberculose pleu-
ral (TBP) na tomografia computadorizada (TC) e ressonância 
magnética (RM).
Métodos: Foram analisados retrospectivamente casos confir-
mados de tuberculose pleural com avaliação complementar e 
comparativa das imagens de TC e RM por dois radiologistas 
com experiência em imagem torácica.
Discussão: Das formas extrapulmonares da doença, a for-
ma pleural é a segunda mais comum e apresenta dificuldade 
diagnóstica devido à baixa sensibilidade dos métodos labo-
ratoriais. A TC é o método de imagem mais utilizado e com 
maior embasamento bibliográfico para estudo das doenças 
pulmonares e pleurais. Adicionalmente, a RM do tórax vem 
contribuindo no estudo das afecções da pleura, sobretudo na 
avaliação da interface pleuropulmonar.
Conclusões: A RM é um método acurado para avaliar dife-
rentes apresentações da TBP. O estudo demonstrou aspectos 
imagenológicos representativos da TBP na TC e RM de for-
ma comparativa e com aspecto diferenciado nas sequências 
da RM, sugerindo correlação da etiologia com a imagem e 
agregando informações para elucidação diagnóstica comple-
mentar aos métodos laboratoriais

PD.16.029
ACHADOS DE IMAGEM DA PNEUMONIA LIPOÍDI-
CA NA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
Autores: TEIXEIRA, PACG; SANTANA, PR; MEDEIROS, 
AK; ZOGHBI, KK; BIGHETI, BA; BARBISAN, BB; MO-
REIRA, BL; ACP, GOMES; TANAKA, SW; BROTTO, MP.
Instituição: Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo
Autor Responsável Trabalho: Dra. Patricia Alexandra de 
Carvalho Gomes Teixeira
E-mail Autor Responsável Trabalho: pattyacgt@ 
gmail.com
Introdução e objetivos: A pneumonia lipoídica (PL) é uma 
condição incomum, resultante da inalação ou aspiração de 
substâncias oleosas de origem animal, vegetal ou mineral. 
Em adultos, a principal causa é a broncoaspiração de laxan-
tes a base de óleo para tratamento de constipação intestinal. 
A tomografia computadorizada (TC) de tórax é o método de 
imagem de escolha para diagnóstico. Este trabalho tem como 
objetivo apresentar os achados da tomográficos da PL.
Métodos: Foram avaliadas as TCs de pacientes do arquivo 
médico do Serviço com diagnóstico de pneumonia lipoídica.
Discussão: As alterações parenquimatosas e quadro clínico 
dependem da substância aspirada/inalada, quantidade e fre-
quência, podendo ser aguda ou crônica. Sua apresentação 
pode ser assintomática, dificultando e atrasando o diagnósti-
co. Os achados de imagem mais frequentes são consolidações 
bilaterais, cuja densidade pode demonstrar valores negativos 
(achado específico), e também por padrão de pavimentação 
em mosaico, com distribuição predominante nos lobos infe-
riores, sugerindo mecanismo aspirativo.
Conclusões: A PL é muitas vezes subdiagnosticada, devido à 
sua apresentação clínica e radiológica heterogênea. O radio-
logista quando deparado com achados tomográficos caracte-
rísticos deve lembrar desta possibilidade, especialmente nos 
pacientes com maior risco de aspiração, nos quais a busca da 
informação da utilização de óleo mineral é imprescindível.

PD.16.030
ENDOMETRIOSE TORÁCICA: ASPECTOS DE IMAGEM
Autores: SANTANA, P.R.P., MEIRELLES, G.S., DO 
VALE, R. I. C., MEDEIROS, A.K., FIGUEIREDO, C.M., 
ANTUNES, V.B., LIMA, B.M., GOMES, A.C.P.
Instituição: Hospital Beneficência Portuguesa; Grupo Fleury
Autor Responsável Trabalho: Dr. Augusto Kreling  
Medeiros
E-mail Autor Responsável Trabalho: gutokmedeiros@
gmail.com
Introdução e objetivos: A endometriose torácica (ET) é uma 
condição incomum e, por vezes, complexa, cujo diagnóstico 
é frequentemente tardio ou mesmo não realizado clinicamen-
te, o que pode resultar em hospitalizações recorrentes e ou-
tras complicações. Este trabalho tem como objetivo revisar 
os principais achados de imagem da ET.
Métodos: Foram avaliados os estudos de imagem dos arqui-
vos médicos de pacientes com diagnóstico de ET.
Discussão: A ET é a presença de tecido endometrial dentro ou 
ao redor do pulmão, consistindo de quatro manifestações clíni-
cas com alterações distintas aos métodos de imagem: pneumo-
tórax catamenial, hemotórax catamenial, hemoptise e nódulos 
pulmonares e/ou pleurais. A alta suspeita clínica é a chave para 
o diagnóstico de ET, devendo ser considerada em pacientes 
jovens do sexo feminino em idade fértil que apresentem dor 
torácica, dispneia ou tosse durante o período menstrual.
Conclusões: Uma vez que a ET é uma condição cujo diag-
nóstico clínico não é fácil, cabe muitas vezes ao radiologista 
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estar atento ao quadro clínico de pacientes do sexo feminino, 
principalmente em idade fértil, afim de correlacioná-lo com 
os achados de imagem, que podem apresentar-se através de 
alterações sutis ou pouco específicas.

PD.16.040
ADENOCARCINOMA DE PULMÃO: AS MÚLTIPLAS 
FORMAS DE APRESENTAÇÃO NA TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA
Autores: ABREU, M. F. B.; LINS, C. F.; MULLER, C. I. S.
Instituição: Delfin Imagem
Autor Responsável Trabalho: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail Autor Responsável Trabalho: kerolins@yahoo.
com.br
Introdução e objetivos: O adenocarcinoma é o tipo histológico 
mais frequente das neoplasias de pulmão. Em 2011 foi publica-
da a nova classificação internacional multidisciplinar de adeno-
carcinoma pulmonar (AP), que teve como principal mudança a 
eliminação dos termos carcinoma bronquioloaveolar e adeno-
carcinoma de subtipo misto. Este ensaio iconográfico tem como 
objetivo familiarizar o radiologista com as diversas formas de 
apresentação do AP na tomografia computadorizada (TC), ilus-
trando os padrões que permitem um diagnóstico clínico confi-
ável, em conjunto com fatores de risco adequados, assim como 
as situações nas quais os achados de imagem são inespecíficos, 
podendo inclusive mimetizar condições benignas.
Métodos: Os casos selecionados são do arquivo de imagem 
do nosso serviço, envolvendo pacientes com diagnóstico his-
tológico de AP.
Discussão: As formas mais comuns de apresentação do AP 
na TC são nódulo/massa sólida e nódulo subsólido (em vidro 
fosco e parcialmente sólido). Achados menos frequentes do 
AP incluem múltiplos nódulos sólidos e/ou subsólidos, opa-
cidade com atenuação em vidro fosco ou consolidação focal/
multifocal, padrão de árvore em brotamento, pavimentação 
em mosaico e sinal do halo invertido.
Conclusões: Além de ser ferramenta importante na detecção 
do AP, a TC permite uma correlação radiológica-patológica, 
que, em determinados casos, pode predizer o subtipo histoló-
gico, dado importante no manejo clínico inicial do paciente.

PD.16.045
CONTRIBUIÇÃO DOS MÉTODOS DE IMAGEM NA 
AVALIAÇÃO DO ESTERNO E DAS ARTICULAÇÕES 
ESTERNOCLAVICULARES
Autores: ABREU, M. F. B.; MARIZ FILHO, P. J. DA C.; 
LINS, C. F.; MULLER, C. I. S.
Instituição: Delfin Imagem
Autor Responsável Trabalho: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail Autor Responsável Trabalho: kerolins@yahoo.
com.br
Introdução e objetivos: O esterno e as articulações esterno-
claviculares podem ter diversas variações anatômicas e alte-
rações congênitas/do desenvolvimento, a exemplo dos pectus 
carinatum e excavatum, condições habitualmente assintomá-
ticas, sendo que, quando exercem efeito compressivo sobre 
estruturas internas vitais, necessitam de tratamento cirúrgi-
co. O esterno e as articulações esternoclaviculares também 
podem ser acometidas por processos patológicos, incluindo 
alterações degenerativas, inflamatórias, infecciosas, traumá-
ticas e neoplásicas (primárias/secundárias). Este ensaio ico-
nográfico tem como objetivo familiarizar o radiologista com 
a anatomia radiológica do esterno e das articulações esterno-
claviculares, além de ilustrar variações anatômicas e condi-
ções patológicas que podem envolver essas estruturas.

Métodos: Utilizaremos imagens de tomografia computadori-
zada (TC) e ressonância magnética (RM) do arquivo digital 
do nosso serviço.
Discussão: A TC é o método de escolha para a avaliação ana-
tômica e das condições patológicas que afetam o esterno e 
as articulações esternoclaviculares, muitas vezes permitindo 
o diagnóstico definitivo destas condições. A RM agrega ao 
fornecer informações relacionadas a medular óssea e partes 
moles adjacentes.
Conclusões: É de fundamental importância que o radiolo-
gista forneça dados suficientes para diferenciar as alterações 
congênitas/do desenvolvimento que necessitam de tratamen-
to cirúrgico, daquelas que não requerem, além de ser capaz de 
detectar processos patológicos de forma precoce e acurada, 
possibilitando que o tratamento adequado seja instituído.

ULTRASSONOGRAFIA

PD.17.008
DESVENDANDO A REGIÃO INGUINAL: GUIA PRÁ-
TICO DE COMO AVALIAR E RECONHECER AS PA-
TOLOGIAS INGUINAIS.
Autores: FERNANDES, R.; OLIVEIRA, BSP.; MARCE-
LINO, ASZ.; FERNANDES, J.; ROMÃO, DS; LEITE, CC.; 
CERRI, LMO.; CERRI, GG.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Autor Responsável Trabalho: Dra. Renata Fernandes Ba-
tista Pereira
E-mail Autor Responsável Trabalho: renatafernandesbp@
gmail.com
Introdução e objetivos: A frequência com que a região in-
guinal é acometido por patologias cirúrgicas e não cirúrgicas 
torna sua avaliação adequada de fundamental importância. 
A ultrassonografia é o método inicial de escolha, entretanto, 
ainda é um exame temido por muitos radiologistas pela com-
plexidade anatômica desta região e pela falta de sistematiza-
ção da sua avaliação. O objetivo deste estudo é apresentar um 
guia prático de como realizar a avaliação ultrassonográfica da 
região inguinal e suas diversas patologias.
Métodos: Será demonstrado um passo a passo, através de 
vídeos e imagens realizadas em nosso serviço da metodologia 
de avaliação ultrassonográfica da região inguinal e um ensaio 
pictórico com as suas patologias mais frequentes, os aspectos 
pós-cirúrgicos habituais e suas possíveis complicações, fa-
zendo correlação com os métodos axiais de imagem.
Discussão: A avaliação ultrassonográfica da região inguinal, 
quando realizada por radiologista treinado, tem alto valor 
diagnóstico, dispensando avaliação complementar com outros 
métodos de imagem e permitindo o reconhecimento das pato-
logias intrínsecas do canal inguinal, dos seus aspectos cirúr-
gicos, das hérnias inguinais e femorais e suas complicações.
Conclusões: A sistematização da avaliação ultrassonográfica 
da região inguinal é fundamental para o reconhecimento das 
suas anormalidades, reduzindo sua morbimortalidade e dire-
cionando o tratamento adequado.

PD.17.009
SÍNDROMES DE COMPRESSÃO VASCULAR: ANA-
TOMIA, FISIOPATOLOGIA, DIAGNÓSTICO CLÍNI-
CO E POR IMAGEM – COMO O ULTRASSOM PODE 
AUXILIAR?
Autores: ZATTAR-RAMOS, L.C.; LEÃO, R.V.; ROMÃO, 
D.S.; OLIVEIRA, A.I.; CORREA, M.F.; MARCELINO, 
A.S.Z.; BORDALO-RODRIGUES, M.; ESTENSSORO, 
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A.E.V.; FARJALLAT, M.A.; LEITE, C.C.; CERRI, G.G.
Instituição: Hospital Sírio Libanês, São Paulo, São Paulo, 
Brasil
Autor Responsável Trabalho: Dra. Luciana Zattar-Ramos
E-mail Autor Responsável Trabalho: lucianazattar@hot-
mail.com
Introdução e objetivos: As síndromes de compressão vas-
cular (SCV) compõem um grupo heterogêneo de distúrbios 
caracterizados pela compressão externa de estruturas vascu-
lares ou de vísceras ocas por estas estruturas. Seu diagnóstico 
é difícil, uma vez que certo grau de compressão pode estar 
presente em indivíduos saudáveis. O presente estudo tem por 
objetivo demonstrar a anatomia, fisiopatologia, tratamento e 
o diagnóstico clínico e por imagem destas síndromes, desta-
cando-se o uso da ultrassonografia (US).
Métodos: Foram selecionadas imagens e vídeos de exames 
diagnósticos, intra e pós-operatórios de nossa instituição para 
ilustrar as principais entidades clínicas que compõe as SVC.
Discussão: As SCV podem ser assintomáticas, e quando sin-
tomáticas podem levar a diferentes síndromes que incluem: 
Bow-Hunter, Desfiladeiro Torácico, Martelo Hipotenar, Li-
gamento Arqueado, Nut-cracker, Compressão da Artéria Me-
sentérica Superior, May-Thurner / Cockett, Encarceramento 
Poplíteo. Junto com achados clínicos e de exame físico o 
diagnóstico é corroborado por exames de imagem, sendo a 
arteriografia classicamente considerada o padrão ouro.
Conclusões: As SCV são um dos temas mais desafiadores na 
medicina vascular. Para seu diagnóstico preciso e tratamento 
mais adequado de cada caso, destaca-se a US entre os méto-
dos mais eficazes uma vez que fornece informações hemodi-
nâmicas e permite a realização de manobras dinâmicas para 
confirmação além da avaliação intra-operatória adequada.

PD.17.010
MORFOLOGIA E CINÉTICA DIAFRAGMÁTICA 
NOS PROCESSOS PATOLÓGICOS: UMA ABORDA-
GEM ULTRASSONOGRÁFICA
Autores: GUERREIRO, N.F.C.; COSTA, F.L.S.; VENDRA-
MINI, D.F.V.; TAVEIRA, R.B.R.; LIMA, T.C.; LIMA, F.O.; 
MARCELINO, A.S.Z.; LEITE, C.C.; CERRI, G.G.
Instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor Responsável Trabalho: Biom. Nicolau Faria Correia 
Guerreiro
E-mail Autor Responsável Trabalho: guerreironfc@ 
gmail.com
Introdução e objetivos: A disfunção do diafragma pode ocor-
rer por variadas etiologias, causando primariamente dispneia. 
Apesar da relevância, o diafragma é pouco avaliado pelos ra-
diologistas. O diafragma pode ser analisado por fluoroscopia, 
USG e RM. A USG desponta como excelente método, devido 
a sua disponibilidade, portabilidade, baixo custo, ausência de 
radiação ionizante e possibilidade de avaliação dinâmica. A 
USG pode ser utilizada no modo B para avaliar a morfologia 
e no modo M, demonstrando graficamente a cinética diafrag-
mática durante as incursões respiratórias. Este ensaio pictó-
rico tem como objetivo descrever o padrão ultrassonográfico 
das principais patologias que acometem o diafragma.
Métodos: Ilustraremos através de gráficos, imagens e vídeos 
de USG no modo B e M a técnica de análise e os padrões 
morfológicos e da cinética diafragmática normal e nas princi-
pais patologias diafragmáticas.
Discussão: A USG é capaz de diagnosticar a disfunção dia-
fragmática e comumente elucidar a etiologia e acompanhar a 
evolução da disfunção respiratória. O desconhecimento por 
parte dos radiologistas de como realizar e interpretar este 
exame causa a subutilização desta técnica.

Conclusões: A USG pode fornecer muitas informações sobre 
as patologias diafragmáticas. O conhecimento dos padrões na 
USG das principais patologias pode auxiliar o radiologista 
a estabelecer diagnósticos diferencias com mais segurança.

PD.17.014
PATOLOGIAS TESTICULARES: O QUE O UL-
TRASSOM PODE MOSTRAR E O RADIOLOGISTA  
DEVE SABER
Autores: OLIVEIRA. B. S. P.; FERNANDES, R.; MARCE-
LINO; A. S. Z.; CARNEIRO; F.; CERRI; L. M. O.; LEITE, 
C. C.; CERRI, G. G..
Instituição: Hospital Sírio-Libanês
Autor Responsável Trabalho: Dr. Bernardo Salgado Pinto 
Oliveira
E-mail Autor Responsável Trabalho: salgado.bernardo@
gmail.com
Introdução e objetivos: A ultassonografia (US) com transdu-
tor linear de alta frequência associada ao estudo com Doppler 
é o método de imagem inicial na avaliação dos testículos. 
Diagnósticos específicos como torsão, neoplasias, trauma e 
condições inflamatórias/ infecciosas podem ser sugeridas por 
meio do US, permitindo o tratamento apropriado no tempo 
adequado. Este trabalho objetiva descrever e ilustrar os acha-
dos ultrassonográficos das desordens testiculares que todo 
radiologista deve conhecer.
Métodos: Será realizada revisão da literatura acerca das pa-
tologias testiculares e seus achados ultrassonográficos. Em 
seguida, utilizando imagens de US selecionadas no arquivo 
da nossa instituição, será realizado um ensaio pictórico ba-
seado em casos.
Discussão: O US com Doppler colorido é um método sim-
ples, amplamente disponível, que dispensa radiação ionizante 
e permite excelente resolução anatômica e análise da perfu-
são testicular. Quando executado por radiologista treinado, o 
US permite diferenciar entre urgências que requerem trata-
mento cirúrgico, como torsão, ruptura traumática ou tumores, 
e condições inflamatórias/infecciosas, tratadas com aborda-
gem conservadora.
Conclusões: São situações comuns na prática diária do ultras-
sonografista a investigação de massa testicular palpável, es-
croto agudo ou lesão testicular incidental em exame de rotina. 
Logo, todo radiologista deve ter conhecimento sólido acerca 
das patologias testiculares mais frequentes e ser capaz ainda 
de realizar o diagnóstico diferencial com desordens raras.

REVISÃO DE LITERATURA

ABDOMINAL/TRATO DIGESTÓRIO

PD.01.050
TROMBOSIS TUMORAL: EL ROL DEL RADIÓLO-
GO Y NUEVAS TÉCNICAS.
Autores: GALLEGUILLOS MF, MOLINA MI, CONTAR-
DO J, ARAYA R, HERQUIÑIGO D, CSENDES P, SA-
NHUEZA A
Instituição: Hospital Clinico de la Universidad de Chile
Autor Responsável Trabalho: Dra. Maria Fernanda Galle-
guillos Elgueta
E-mail Autor Responsável Trabalho: fernanda.galle-
guillos.e@gmail.com
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Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Lite-
ratura: La trombosis tumoral corresponde a la infiltración 
y/o invasión intravascular de células neoplásicas. Se utiliza 
como factor de etapificación, pronóstico y para planificaci-
ón del tratamiento. En este estudio revisamos las neoplasias 
abdominales que se asocian a trombosis tumoral, las prin-
cipales venas afectadas y las características imagenológicas 
que permitirían el diagnóstico, con énfasis en la resonancia 
magnética (RM).
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Revi-
sión de trabajos científicos publicados en los últimos 10 años.
Discussão: Es conocido el alto riesgo de trombosis en pa-
cientes oncológicos, la cual puede ser de origen benigno o se-
cundario a la infiltración tumoral. Los principales vasos com-
prometidos son por orden de frecuencia la vena cava inferior 
(57%), la vena renal (48%) y la vena porta (29%), siendo los 
principales responsables las neoplasias renales y hepáticas. 
Otros tumores que se han asociado a trombosis tumoral son 
el carcinoma suprarrenal, feocromocitoma y linfoma entre 
otros. La TC y la RM tienen un rol importante en la diferen-
ciación entre trombos blandos y tumorales, en estos últimos 
determinando su extensión y características. La RM posee la 
ventaja de tener mayor resolución de contraste, permitiendo 
una mejor caracterización.
Conclusões: Es fundamental el rol del radiólogo en el diag-
nóstico de trombosis tumoral, destacando el uso de técnicas 
como la RM.

PD.01.053
ENFERMEDADES ESCLEROSANTES MEDIADAS 
POR IGG4: EL ROL DEL RADIÓLOGO.
Abdominal/Trato Digestório
Autores: MOLINA MI, GALLEGUILLOS MF, COCIO R, 
ARAYA R, HERQUIÑIGO D, CSENDES P, SANHUEZA A.
Instituição: Hospital Clinico de la Universidad de Chile
Autor Responsável Trabalho: Dra. Maria Fernanda Galle-
guillos Elgueta
E-mail Autor Responsável Trabalho: fernanda.galle-
guillos.e@gmail.com
Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Litera-
tura: Las enfermedades esclerosantes mediadas por IgG4 se 
caracterizan por una reacción inflamatoria linfoplasmocítica. 
El prototipo de esta patología es la pancreatitis autoinmune. 
Es importante reconocer sus características imagenológicas 
ya que imitan patología neoplásica.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Se 
utilizaron artículos relacionados al tema para la recolección 
de datos.
Discussão: La pancreatitis autoinmune representa inflama-
ción pancreática crónica. Hay tres patrones imagenológicos: 
difuso, focal y multifocal. El compromiso difuso eviden-
cia un aumento de tamaño generalizado del páncreas, dan-
do apriencia de “salchicha”. Otro hallazgo característico es 
el anillo capsular hipodenso. El patrón focal es un desafío 
diagnóstico por imitar neoplasias. Existen hallazgos image-
nológicos más sugerente de pancreatitis autoinmune que de 
cáncer, como ausencia de efecto masa, conducto principal no 
dilatado, conducto pancreático “penetrante” con afinamiento 
gradual y manifestaciones extrapancreáticas. La colangitis 
esclerosante se manifiesta como un engrosamiento circunfe-
rencial simétrico de la vía biliar, con segmentos largos y con-
tinuos estenóticos. La fibrosis retroperitoneal es una masa de 
tejidos blandos, gruesa, confinada a retroperitoneo, rodeando 
la aorta abdominal pero no ocluyéndola.
Conclusões: Estas enfermedades esclerosantes son causadas 
por una elevación sérica de IgG4. Los primeros en sospechar 

el diagnóstico son los radiólogos, por tanto es esencial co-
nocer los patrones imagenológicos. Un diagnóstico correcto 
permite sugerir tratamientos y evitar cirugías innecesarias.

ABDOMINAL/TRATO GENITURINÁRIO

PD.02.014
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NAS ANOMALIAS MUL-
LERIANAS: UM GUIA PRÁTICO PASSO-A-PASSO
Autores: ARANHA, AS; VELLONI, FG; SILVA, MO; MO-
RITA; TO; PINTO, G; ACCARDO, LM; BLASBALG, R
Instituição: DASA
Autor Responsável Trabalho: Dra. Andrea de Souza Aranha
E-mail Autor Responsável Trabalho: deia_aranha@hot-
mail.com
Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Literatu-
ra: O objetivo deste estudo é revisar a avaliação por ressonân-
cia magnética (RM) das anomalias Mullerianas (AM) e mos-
trar uma maneira didática de analisá-las. Uma breve revisão da 
embriologia dos ductos Mullerianos, das opções de tratamento 
e sua relação com as imagens de RM, também será abordada.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): As 
AM ocorrem devido ao desenvolvimento anormal do útero, 
colo e vagina, frequentemente prejudicando a fertilidade da 
mulher. Imagens de RM de pacientes da nossa instituição 
serão mostradas para ilustrar uma maneira sistematizada de 
analisar essas anomalias.
Discussão: Para descrever as AM é importante uma com-
preensão básica da embriologia do sistema Mulleriano e sua 
relação com a anatomia visualizada. A RM é um valioso mé-
todo não-invasivo para a avaliação da anatomia pélvica fe-
minina e para a classificação precisa das AM. Radiologistas 
podem se deparar com casos desafiadores, sendo importante 
estarem familiarizados com possíveis tratamentos e terem em 
mente um guia passo-a-passo para a avaliação por RM.
Conclusões: O diagnóstico preciso das AM é essencial, uma 
vez que o tratamento varia dependendo do tipo de malfor-
mação. Uma maneira prática e sistematizada de analisar as 
imagens de RM pode evitar erros de classificação e auxiliar 
no tratamento e prognóstico.

CARDIOVASCULAR

PD.04.002
TUMORES CARDÍACOS MALIGNOS E BENIGNOS 
UMA BREVE REVISÃO DOS ASPECTOS DE IMA-
GEM E DE SEUS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS
Autores: GARCIA, M.T.G; PAVANI, A.V.B; DARIO, C.F.R; 
RODRIGUES, T.P
Instituição: INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE 
SÃO PAULO DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP
Autor Responsável Trabalho: Sra. Thiana Pozzatto Rodrigues
E-mail Autor Responsável Trabalho: thianapozzatto@hot-
mail.com
Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Litera-
tura: Revisão sobre os principais achados no estudo de res-
sonância magnética (MR) de tumores primários benignos e 
malignos cardíacos e diagnóstico diferencial com metástase e 
trombo intracavitários.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Ca-
sos de neoplasia cardíaca e seus diferenciais, diagnosticados 
no intervalo de 2008 a 2016.
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Discussão: Os tumores cardíacos podem ser primários ou 
metastáticos. Os sintomas são inespecificos e dependem do 
tamanho e da localização tumoral.  Certas características 
de imagem da MR cardíaca permitem a diferenciação entre 
massas cardíacas benignas e malignas. Deve ser lembrado 
como diagnóstico diferencial de massas cardíacas os trom-
bos intracavitarios. A importância da imagem transversal na 
MR encontra-se em avaliar a localização exata do tumor em 
relação à estuturas vizinhas, auxiliando no estadiamento, pla-
nejamento cirurgico e acompanhamento pós operatorio. O 
prognóstico dos pacientes com tumores benignos é bom, por 
outro lado a sobrevida dos pacientes com tumores malignos, 
mesmo tratados, ainda é pequena.
Conclusões: MR tornou-se uma ferramenta valiosa na abor-
dagem de suspeita de tumores cardíacos. Características de 
imagem têm sido descritas como úteis na diferenciação entre 
tumores benignos e malignos, bem como na diferenciação 
entre tumor e trombo intracavitario.

INFORMÁTICA / GESTÃO / EDUCAÇÃO

PD.06.014
USO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
PARA AVALIAÇÃO DA SARCOPENIA: REVISÃO DA 
LITERATURA
Autores: STANGLER, G.P.; TORRES, F. S.; FOPPA, M.; 
MIZUSHIMA, E.K.; JUNGES, L.R.
Instituição: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Autor Responsável Trabalho: Dr. Guilherme Pucci Stangler
E-mail Autor Responsável Trabalho: guistangler@
gmail.com
Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Litera-
tura: Esta revisão de literatura tem como objetivo revisar o 
uso da tomografia computadorizada para a quantificação de 
músculo esquelético no corpo humano e apresentar as melho-
res opções de medidas para pesquisadores interessados em 
avaliar sarcopenia em seus pacientes.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): A 
sarcopenia, definida como o declínio excessivo da mas-
sa musculoesquelética, é uma das mudanças relacionadas 
ao envelhecimento e a processos patológicos crônicos. Os 
seguintes métodos foram estudados para quantificação da 
sarcopenia: Avaliação por densitometria, tomografia com-
putadorizada (TC), ressonância magnética e bioimpedân-
cia acústica.
Discussão: Dentre os métodos descritos acima, aquele con-
siderado como o mais confiável é a medida da área seccional 
de musculoesquelético ao nível da vértebra L3 em imagens 
de TC. Para melhor avaliação dos pacientes, normatiza-se 
esta área pela altura do paciente, obtendo o Índice Muscu-
loesquelético (IM). Entretanto, não existem estudos de base 
populacional em pacientes jovens saudáveis, à semelhança 
da densitometria óssea, que permitam inferir a distribuição 
destes dados para estabelecer desvios-padrão da média.
Conclusões: O uso de cortes tomográficos para a avaliação 
da sarcopenia é uma forma rápida e reprodutível de estimar 
a massa musculoesquelética dos pacientes. Diversos estudos 
têm relacionado as síndromes sarcopênicas com pior prog-
nóstico em condições patológicas, sendo importante a parti-
cipação dos radiologistas nesta avaliação.

NEURORRADIOLOGIA

PD.11.025
INFECÇÕES VIRAIS DO SNC
Autores: VIEIRA FILHO, W.F.; RIVERO, R.L.M.; TIBA-
NA, L.A.T.; MENDONÇA, R.A.; PACHECO, F.T.; NUNES, 
R.H.; VEDOLIN, L.M.; ROCHA, A.J.; GASPARETTO, E.L.
Instituição: DELBONI AURIEMO
Autor Responsável Trabalho: Dr. Wanderlei Francisco 
Vieira Filho
E-mail Autor Responsável Trabalho: wandhy1@hotmail.com
Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Lite-
ratura: As infecções virais do sistema nervoso central têm 
algumas formas de apresentação típicas com tropismos por 
determinadas regiões do encéfalo. O objetivo do trabalho é 
reunir os vírus mais prevalente no Brasil, assim como outros 
vírus mais raros, discernindo seus aspectos de imagens, para 
ajudar o radiologista obter um diagnóstico acurado.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): O 
método usado neste trabalho será a apresentação de casos de 
infecções virais obtidas no dia a dia do radiologista com ima-
gens de ressonância magnética. Serão apresentadas imagens 
de Herpes simplex, Arboviroses, Enterovírus, Citomegaloví-
rus, HIV, Epstein Barr e JC vírus. Também serão levantados 
diagnósticos diferenciais.
Discussão: Antigamente era desafiador especificar a causa 
de infecção do SNC. Com a evolução da medicina novos 
exames surgiram, a destacar a ressonância magnética, contri-
buindo para um diagnóstico mais preciso, por vezes evitando 
procedimentos mais invasivos. O radiologista deve conhecer 
as apresentações imaginológicas características destes agen-
tes, que estão presentes no dia a dia de qualquer hospital, bem 
como seus diagnósticos diferenciais.
Conclusões: Para um diagnóstico rápido e preciso o radio-
logista deve conhecer que certos vírus têm manifestações ra-
diológicas típicas e que ao reconhecê-las podemos levantar 
uma hipótese mais conspícua, ajudando naqueles casos onde 
a avaliação clínica e neurológica tem dificuldade em chegar 
num diagnóstico final.

PD.11.032
MENINGIOMAS ATÍPICOS - ACHADOS IMPORTAN-
TES NO ESTUDO CONVENCIONAL DE IMAGEM E 
COMO AS TÉCNICAS AVANÇADAS DE RM PODEM 
CONTRIBUIR NO DIAGNÓSTICO.
Autores: RNASCIMENTO, RLM RIVERO, LAT TIBANA, 
RA MENDONÇA, FT PACHECO, RH NUNES, LM VEDO-
LIN, AJ ROCHA, EL GASPARETTO.
Instituição: DASA
Autor Responsável Trabalho: Dr. Rodrigo Nascimento  
Batistine
E-mail Autor Responsável Trabalho: rnbtrabalho@ 
gmail.com
Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Litera-
tura: Este trabalho visa demonstrar as diferentes caracterís-
ticas apresentadas por meningiomas intracranianos atípicos 
no estudo convencional de RM e a importância das técnicas 
avançadas no seu estudo.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Foi 
feita revisão da literatura sobre o tema mostrando os achados 
principais na imagem e as principais técnicas avançadas que 
podem ajudar no diagnóstico diferencial, usando principal-
mente casos de nosso serviço para ilustrar os achados.
Discussão: Meningiomas são um achado comum na população 
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em geral, porém em raras situações apresentam características 
de imagem que sugerem histologia atípica ou um comporta-
mento mais agressivo do tumor. Entre as técnicas avançadas de 
RM, a literatura sugere que a difusão, a elastografia e a permea-
bilidade podem auxiliar na detecção de comportamento atípico 
/ histologia do tumor, assim como no planejamento cirúrgico.
Conclusões: Meningiomas atípicos possuem achados de 
imagens importantes que auxiliam no diagnóstico final, prog-
nóstico da lesão e planejamento de tratamento. As técnicas 
avançadas também podem contribuir muito nestes pontos.

PD.11.068
LEUCODISTROFIAS HIPOMIELINIZANTES: REVI-
SÃO DE IMAGEM BASEADA EM CASOS
Autores: PALMEJANI, M.A.; SANTOS, B.C.; ZOTIN, 
M.C.Z.; MELLO, A.S.; CINTRA, M.B.; LOURENÇO, 
C.M.; SIMÃO, G.N.; SANTOS, A.C.
Instituição: Hospital das Cínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – HCFMR-
PUSP
Autor Responsável Trabalho: Dra. Marianna Angelo  
Palmejani
E-mail Autor Responsável Trabalho: maripalmejani@hot-
mail.com
Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Litera-
tura: Caracterização clínica e de imagem de desordens da 
mielina, enfatizando as doenças hipomielinizantes. Identifi-
car subsídios de imagem para ajudar na diferenciação entre 
hipomielinização, atraso da mielinização, falsa hipomielini-
zação e hipomielinização secundária a desordem neuronal.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): De-
monstração de casos ilustrativos de doenças hipomielinizan-
tes em relação às características de Ressonância Magnética 
encefálica (RM) e clínicas, e comparação com os principais 
diagnósticos diferenciais.
Discussão: Publicações recentes propõe um algoritmo para o 
diagnóstico das leucodistrofias, que consiste em um tripé que 
tem como primeiro discriminador a presença ou ausência de 
hipomielinização. Esse diagnóstico é feito com pelo menos 2 
RM, com pelo menos 6 meses de intervalo, em criança maior 
que 1 ano, evidenciando estagnação de um processo de mie-
linização deficiente. Se for observado melhora com posterior 
normalização ou progressão lenta, caracterizam-se o atraso 
na mielinização e a falsa hipomielinização, respectivamen-
te. Outras características relevantes são atrofia cerebral e ce-
rebelar, anormalidades nos núcleos da base e calcificações. 
Aspectos cínicos são tão importantes quanto os de imagem, 
porém, muitos sintomas neurológicos são comuns a todas 
leucodistrofias hipomielielinizantes.
Conclusões: Leucodistrofias hipomielinizantes constituem 
um desafio diagnóstico. A contribuição do radiologista tem 
papel fundamental, já que RM seriada pode estabelecer e 
monitorar a hipomielinização, estreitando as possibilidades 
diagnósticas e guiando testes moleculares.

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

PD.14.008
BALANÇO SAGITAL DO EIXO PELVIRRAQUIDIA-
NO: REVISÃO DE LITERATURA.
Autores: SANTANA, R.S.; SILVA, I.M.; LIMA, A.M.; NA-
VES, E.A.; SANTIAGO, E.A.; CAVALCANTI, J.P.L; COS-
TA, F.C.
Instituição: Hospital Governador Israel Pinheiro

Autor Responsável Trabalho: Dra. Érica Antunes Naves
E-mail Autor Responsável Trabalho: eanaves@hotmail.com
Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Lite-
ratura: A revisão de literatura realizada objetiva o melhor 
entendimento do balanço sagital do eixo pelviraquidiano, 
sua aplicação no estudo radiográfico da coluna vertebral e 
sua relação com as patologias degenerativas da mesma. Foi 
fundamentada em livros textos e em artigos publicados a 
partir do ano 2000 nas bases de dados eletrônicos PubMed 
e MEDLINE.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): O 
balanço sagital é baseado no alinhamento da coluna, tendo a 
bacia como base de sustentação. Seu estudo consiste na aná-
lise de parâmetros da bacia (incidência pélvica, versão pélvi-
ca e inclinação sacral), da coluna vertebral (lordose lombar 
e cifose torácica) e do alinhamento do eixo espinopélvico 
(linha de prumo). Para essa análise, é utilizada a radiografia 
panorâmica da coluna, com inclusão da bacia e das cabeças 
femorais, em posição ortostática.
Discussão: Os parâmetros estudados determinam os tipos de 
colunas não harmoniosas que são mais sujeitas ao desenvol-
vimento de patologias degenerativas, possibilitando a identi-
ficação de mecanismos compensatórios que devem ser con-
siderados, afim de auxiliar uma melhor proposta terapêutica.
Conclusões: Apesar da complexidade do estudo do equilí-
brio sagital, esse conhecimento é essencial para a identifica-
ção de mecanismos compensatórios que alteram o prognósti-
co de colunas não-harmoniosas.

PD.14.017
ULTRASSONOGRAFIA NA AVALIAÇÃO DA ESPES-
SURA E VOLUME MUSCULAR: PRINCIPAIS USOS E 
TÉCNICAS
Autores: VILLARINHO, L.; FURLIN, G.; DUTRA, F.H.; 
SITTA, J.
Instituição: Hospital Tacchini, Bento Gonçalves, RS, Brasil; 
Hospital Pompéia, Caxias do Sul, RS, Brasil.
Autor Responsável Trabalho: Dra. Juliana Sitta
E-mail Autor Responsável Trabalho: juli.sitta@hotmail.com
Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Lite-
ratura: Nos últimos anos houve um crescente interesse na 
avaliação da massa muscular appendicular, pois evidências 
recentes demonstram relação não apenas com a performance 
esportiva, mas também com o prognóstico de doenças. Os 
autores apresentam uma revisão bibliográfica sobre o uso da 
ultrassonografia no modo-B na avaliação da espessura e vo-
lume muscular, relatando as principais indicações e técnicas.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Vá-
rias técnicas são descritas na literatura, sendo elas baseadas 
na espessura do ventre muscular e na área de secção transver-
sa. A avaliação da qualidade muscular está relacionada com a 
ecogenicidade do ventre muscular.
Discussão: A ultrassonografia modo-B tem se mostrado uma 
técnica simples e confiável na medida do volume e espessura 
muscular, além de fornecer informações sobre a sua qualida-
de, com base na textura ecográfica. A perda da massa muscular 
tem sido relacionada com maior morbidade e mortalidade em 
pacientes crônicos e idosos, assim como seu aumento tem sido 
relacionado com melhor performance esportiva em atletas. A 
ultrassonografia vem se consagrando como um método con-
fiável e seguro na avaliação e seguimento das mudanças na 
massa muscular tanto de indivíduos saudáveis como doentes.
Conclusões: A ultrassonografia é um método confiável, de 
baixo custo, sem radiação e com boa reprodutibilidade na 
avaliação da espessura e volume muscular.
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TÉCNICAS RADIOLÓGICAS

PD.15.001
REAÇÕES ADVERSAS AO MEIO DE CONTRASTE 
IODADO EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPU-
TADORIZADA
Autores: OLIVEIRA, E.J.; NOBESCHI, L.; GOTO, R.E.; 
CAPELETI, F.F; MUNHOZ, B.S.; CARVALHO, D.V.S.; 
MELO, H.J.F.
Instituição: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo - FCMSCSP
Autor Responsável Trabalho: Biom. Homero Melo
E-mail Autor Responsável Trabalho: homerorm@gmail.com
Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Lite-
ratura: O meio de contraste iodado (MCI) é um atenuador 
de raios-X que melhora a informação diagnóstica do exame, 
utilizado em exames de tomografia computadorizada (TC). 
O objetivo deste trabalho foi descrever as reações adversas 
(RA) que podem ocorrer quando se utiliza o MCI como agen-
te contrastante nos exames de TC.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Tra-
ta-se de uma revisão da literatura. Utilizamos como base 
de dados artigos científicos publicados na Pubmed, Web of 
Science e Scielo.
Discussão: Embora o contraste iodado seja importante para a 
identificação de muitas doenças, este pode causar RA que va-
riam de manifestações leves até complicações graves que po-
dem colocar a vida do paciente em risco. As RA ao MCI podem 
ser classificadas quanto à sua etiologia em anafilactóides ou 
idiossincráticas e quimiotóxicas ou não-idiossincráticas, quan-
to à gravidade em leves, moderadas e graves e ao tempo decor-
rido após a administração em agudas ou imediatas e tardias.
Conclusões: O MCI é o principal tipo de contraste utilizado 
em exames de TC, por aumentar a informação diagnóstica for-
necida pela imagem. Para seu uso, o paciente deve passar por 
uma anamnese criteriosa, buscando identificar fatores de risco 
que restrinjam sua utilização e que possam promover RA.

PD.15.002
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA REDUÇÃO DA 
DOSE DE RADIAÇÃO IONIZANTE NA TOMOGRA-
FIA COMPUTADORIZADA
Autores: FISCHER, B.N.; NOBELSCHI, L.; GOTO, R.E.; 
MUNHOZ, B.S.; MELO, H.J.F
Instituição: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo - FCMSCSP.
Autor Responsável Trabalho: Biom. Homero Melo
E-mail Autor Responsável Trabalho: homerorm@gmail.com
Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Litera-
tura: A exposição à radiação ionizante é um tema de preocu-
pação crescente na era da tomografia computadorizada (TC) 
de multidetectores. Apesar das contradições a respeito do ris-
co real de desenvolvimento de neoplasias relacionado à faixa 
de dose utilizada na TC, a aplicação do conceito ALARA (“as 
low as reasonably achievable”) é amplamente recomendada 
pela maioria das organizações.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Re-
alizamos uma pesquisa de revisão bibliográfica com artigos 
compilados da literatura internacional
Discussão: O radiologista participa do processo de otimi-
zação da dose de radiação na TC, juntamente com a equi-
pe multidisciplinar que atua nessa área, sendo importante o 
conhecimento dos principais descritores de dose de radiação 
utilizados na TC, dos parâmetros técnicos do exame que in-

fluenciam a dose, bem como das inovações tecnológicas dis-
poníveis que facilitam e potencializam este processo. Com 
o objetivo de tornar essas informações mais acessíveis ao 
radiologista e ao residente de radiologia, buscamos dados 
atualizados da literatura sobre as inovações tecnológicas que 
possibilitam redução mais significativa da dose de radiação.
Conclusões: A modulação automática de corrente e a seleção 
automática de voltagem, que, quando associadas às promis-
soras técnicas de reconstrução iterativa, possibilitam a utili-
zação de doses cada vez menores de radiação sem perda da 
qualidade diagnóstica das imagens.

PD.15.004
A IMPORTÂNCIA DA TOMOGRAFIA POR EMISSÃO 
DE PÓSITRONS(PET) NO DIAGNÓSTICO NA DOEN-
ÇA DE ALZHEIMER
Autores: SOUSA,J.C.O ;ANDRADE,I.GS.;IBIAPINA,F.
G.S.S.B.;FRAZAO,D.W.P
Instituição: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CI-
ÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
Autor Responsável Trabalho: Sra. Joyce Caroline
E-mail Autor Responsável Trabalho: joycecarolinedeoli-
veira@hotmail.com
Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Litera-
tura: Analisar e descrever os benefícios da PET(Tomografia 
por Emissão de Pósitrons )para o diagnóstico da Doença de 
Alzheimer(DA).
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Uti-
lizamos artigos científicos correlacionados a temática para 
compilar dados e enfatizar como a tecnologia PET é relevan-
te para o paciente com doença de Alzheimer.
Discussão: o PET é relevante na área médica neurológica 
e em especial na doença de Alzheimer é utilizada eficaz no 
diagnostico precoce, no auxílio á definição de tratamento , 
bem como atua como um diferencial em diversos tipos de de-
mências e na monitoração da progressão da patologia. A con-
firmação da doença pode levar alguns anos através de testes 
clínicos e cognitivos, porém a PET pode identificar alterações 
fisiopatológicas no cérebro onde o paciente é submetido a um 
composto radioativo fluordeoxiglicose (FDG). A detecção e o 
grau de demência são feitos através da quantidade de açúcar 
consumido nas diferentes regiões do cérebro. Além disso, a 
PET caracteriza-se por ser um exame seguro, sem procedi-
mentos invasivos e com dose de radiação muito baixa.
Conclusões: O PET é detentor de uma acurácia extrema-
mente importante no diagnóstico precoce, na progressão e no 
tratamento da DA. Uma enfermidade que não tem cura, en-
tretanto quanto mais rápida a identificação e a qualificação da 
doença, mais previamente terá inicio a conduta terapêutica .

PD.15.005
EFEITOS COLATERAIS DECORRENTES DAS MO-
DALIDADES DE TÉCNICAS RADIOTERÁPICAS NO 
CÂNCER DE PRÓSTATA
Autores: SOUSA,J.C.O;IBIAPINA,F.G.S.S.B.; DE AN-
DRADE,H.F.;FRAZÃO,D.W.P.;VIANA,A.R.A.;SIL-
VA,R.M.
Instituição: INSTITUTO PIAUIENSE DE RADIOLOGIA
Autor Responsável Trabalho: Sra. Joyce Caroline
E-mail Autor Responsável Trabalho: joycecarolinedeoli-
veira@hotmail.com
Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Lite-
ratura: Este estudo visa comparar as técnicas de 3D-CRT 
(Radioterapia Conformacional Tridimensional), IMRT(Ra-
dioterapia de Intensidade Modulada) e VMAT (Arcotera-
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pia Volumétrica Modulada )por meio da dosimetria utili-
zada na terapêutica de câncer de próstata e a ocorrência de 
efeitos colaterais
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Tra-
ta-se de uma revisão analítica de 8 publicações científicas de 
2012 à 2015 nos sites BVS ,SCIELO e BIREME
Discussão: A radioterapia no câncer de próstata preconiza a 
qualidade de vida do paciente,e a dosagem de radiação apli-
cada influencia na ocorrência de efeitos colaterais no paciente 
oncológico .A VMAT possui maior eficácia na conformação 
da dose em torno do volume alvo, poupando significativa-
mente tecidos sadios ;no que se refere ao IMRT a dose de 
radiação é projetada para conformar o tumor pela modulação 
do feixe de radiação , buscando a redução da toxicidade e 
consequentemente menos efeitos colaterais a curto e longo 
prazo. A 3D-CRT corresponde à técnica radioterápica em que 
a dosimetria atinge uma maior quantidade de tecidos sadios 
e os efeitos colaterais atingem maior magnitude na qualidade 
de vida do paciente com câncer de próstata.
Conclusões: A dose que atinge as áreas adjacentes ao volume 
tumoral na próstata influencia diretamente na intensidade e 
recorrência dos efeitos colaterais aos pacientes submetidos à 
radioterapia prostática.

PD.15.008
LA CONTRIBUCIÓN DE LA PRÁCTICA RADIOBIO-
LOGÍA NA RADIOTERAPIA
Autores: SOUSA,J.C.O.;IBIAPINA,F.G.S.S.B.;DE AN-
DRADE,H.F.;VIANA,A.A.R.;SILVA,R.M.
Instituição: INSTITUTO PIAUIENSE DE RADIOLOGIA
Autor Responsável Trabalho: Sr. Francisco Gilglaydson
E-mail Autor Responsável Trabalho: gilglaydson@hot-
mail.com
Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Lite-
ratura: El Radiobiología es fundamental para entender la 
respuesta de los tejidos normales y malignos a la radiación. 
El uso de la radiobiología permite mejorar el plan de trata-
miento de radiación. El estudio tiene como objetivo discutir 
la pertinencia de los principios radiobiología en la práctica 
de radioterapia.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): La 
metodología fue elegido para la revisión integradora y el 
estudio cubrió ocho publicaciones científicas 2011-2016 en 
sitios LILACS BVS y SciELO.
Discussão: Después de revisar la literatura, se observó que 
los conocimientos básicos de la radiobiología es esencial para 
todos los profesionales implicados en el tratamiento de pa-
cientes con cáncer con el fin de garantizar la comprensión ge-
neral de los efectos terapéuticos relacionados con la radiación 
y sus posibles reacciones adversas
Conclusões: Finalmente, se concluyó que la radiobiología es 
primordial para la reducción de la toxicidad y la alta eficacia 
del tratamiento de radioterapia.

TÓRAX

PD.16.006
RADIÔMICA DO CÂNCER DE PULMÃO
Autores: KOENIGKAM-SANTOS, M.; FERREIRA-JÚ-
NIOR, J.R.; CIPRIANO F.E.G.; FACCIO A.; FABRO A.T.; 
AZEVEDO-MARQUES P.M..
Instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto - USP
Autor Responsável Trabalho: Prof. Marcel Koenigkam Santos

E-mail Autor Responsável Trabalho: marcelk46@ 
fmrp.usp.br
Descrição breve do(s) propósito(s) da Revisão de Lite-
ratura: Apresentar e discutir os principais aspectos da ra-
diômica de imagens médicas, com enfoque na avaliação da 
neoplasia pulmonar.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Ra-
diômica é a extração massiva de características quantitativas 
(atributos) das imagens médicas e o subsequente reconheci-
mento de padrões para o auxílio computadorizado ao diag-
nóstico e obtenção de outras informações, como marcadores 
prognósticos e correlação com dados genéticos (genômica). 
Estes atributos, como baseados em intensidade de níveis de 
cinza, forma, textura, tamanho e volume extraídos das ima-
gens, podem fornecer informações sobre o genótipo, fenótipo 
e heterogeneidade de um tumor.
Discussão: Na avaliação do câncer pulmonar, dados radiômi-
cos têm sido utilizados, por exemplo, para auxiliar a identifi-
car o subtipo histológico do câncer de pulmão não pequenas 
células (CPNPC), caracterizar a presença de mutações dos 
genes EGFR, K-RAS e ALK, e como biomarcador na predi-
ção de sobrevida livre de doença em pacientes com CPNPC 
estadio inicial.
Conclusões: Atualmente, o câncer é considerado uma doença 
genética. Para o câncer de pulmão, a genotipagem tem aplica-
ção clínica, devido às novas drogas aplicadas principalmente 
ao tratamento do adenocarcinoma com certas mutações (por 
ex.: EGFR). Desta maneira, a radiômica é assunto em foco, 
fazendo parte do desenvolvimento de novas terapias indivi-
dualizadas e do aprimoramento da medicina de precisão.
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TRABALHO ORIGINAL

ABDOMINAL/TRATO DIGESTÓRIO

TL.01.003
ABSCESSOGRAFIA E FISTULOGRAFIA POR TO-
MOGRAFIA: INTERVENÇÃO E RADIOLOGIA GE-
RAL NA OBTENÇÃO DO MELHOR DIAGNÓSTICO
Autores: G, GOMES; AMBROS,M; AMBROS,S; AM-
BROS, G; LUGOKESKI, R; AMBROS,L
Instituição: Hospital São Vicente de Paulo
Autor Responsável Trabalho: Dr. Guilherme de Araujo Gomes
E-mail Autor Responsável Trabalho: guilhermedag@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: De-
monstrar uma série de casos em que a abscessografia e fistu-
lografia associadas tomografia computadorizada, realizadas 
após a drenagem de diferentes abscessos abdominais, permi-
tiu a detecção de trajetos fistulosos inusitados, cujo diagnósti-
co não seria possível sem a associação das técnicas.
Material e métodos: Avaliação de 5 pacientes com abcessos 
de repetição, recidivados após tratamentos clínicos e cirúrgi-
cos, sem explicação evidente às tomografias contrastadas ini-
ciais. Foram realizadas a drenagens percutâneas de abcessos 
em todos os casos, seguida da abscessografia.
Resultados e discussão: Em três pacientes, a abscessografia 
evidenciou microfístulas entéricas/colônicas, apesar dos exa-
mes de tomografia, enema e trânsito intestinal negativos. Um 
dos casos demonstrou comunicação do ascesso com as trom-
pas e cavidade endometrial uterina, originado devido a abs-
cessos tubo-ovarianos. Em um dos casos o abscesso ocorria 
no disco intervertebral de L4-L5, e a fistulografia caracterizou 
fístula comunicando este disco intervertebral com o sigmóide.
Conclusões: A fistulografia documentada por tomografia for-
nece maior detalhamento anatômico dos trajetos fistulosos. A 
realização da drenagem de abscessos abdominais permite a 
injeção local do meio de contraste com maior pressão, permi-
tindo o diagnóstico de microfistulas, não caracterizadas pelos 
métodos de imagem tradicionais.

TL.01.008
VARIAÇÕES ANATÔMICAS DO TRONCO CELÍACO 
E DO SISTEMA ARTERIAL HEPÁTICO: ANÁLISE 
DE 168 PACIENTES POR TOMOGRAFIA COMPUTA-
DORIZADA ABDOMINAL.
Autores: GUERRA, H. M.; SILVA, T. B.; LUERSEN, G. F
Instituição: Hospital Moinhos de Vento
Autor Responsável Trabalho: Dr. Henrique Meira Guerra
E-mail Autor Responsável Trabalho: hm.guerra@live.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: De-
terminar a prevalência das variações anatômicas do tronco 
arterial celíaco(TAC) e do sistema arterial hepático(SAH) em 
uma população regional do sul do Brasil.
Material e métodos: Foram analisadas retrospectivamente 
168 tomografias computadorizadas abdominais contrastadas 
em aparelho com múltiplos detectores. Foram avaliados a 
origem e os padrões do TAC e do SAH, bem como de artérias 
hepáticas(AH) acessórias.
Resultados e discussão: Dos 168 pacientes, 19% apresen-
taram variação anatômica do TAC, sendo bifurcado em 24 

pacientes (14,2%) e quadrifurcado em 5 pacientes (3,0%). A 
ausência do TAC foi encontrada em 1,8% dos casos. Repo-
sição da AH comum, da artéria esplênica e da artéria gástri-
ca esquerda(AGE) foi evidenciada em 10,1%, 1,8% e 9,5% 
dos pacientes, respectivamente. A reposição da AH direita foi 
mais frequente (16,6%) do que presença de uma AH direita 
acessória (0,6%). À esquerda, o oposto foi evidenciado, iden-
tificando-se uma AH esquerda acessória em 16,7% dos casos 
e reposição da AH esquerda em 9,5% dos pacientes. As AH 
reposicionadas e acessórias tiveram origem mais frequente 
na artéria mesentérica superior à direita e na AGE à esquerda 
(76,5% e 93,2% dos casos alterados, respectivamente).
Conclusões: Variações anatômicas do tronco celíaco e seus 
ramos são prevalentes na população e o radiologista deve 
estar apto a reconhecê-las e descrevê-las quando necessário.

TL.01.009
PREVALÊNCIA DE NEOPLASIAS CÍSTICAS PAN-
CREÁTICAS EM EXAMES DE IMAGEM E ASSOCIA-
ÇÃO COM SINAIS SUGESTIVOS DE MALIGNIDADE
Abdominal/Trato Digestório
Autores: FALQUETO, A.; PELANDRE, GL.; COSTA, MZG.
Instituição: Universidade do Sul de Santa Catarina
Autor Responsável Trabalho: Sra. Aline Falqueto
E-mail Autor Responsável Trabalho: lilifalqueto@hot-
mail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ana-
lisar a prevalência de lesões císticas do pâncreas visualizadas 
em exames de imagem e sua associação com sinais sugesti-
vos de neoplasia maligna.
Material e métodos: Estudo transversal que incluiu 924 exa-
mes de tomografia computadorizada e ressonância magnética 
de pacientes atendidos em centro de referência em diagnósti-
co por imagem. Foram revisadas as características sócio-de-
mográficas, clínicas e de imagem.
Resultados e discussão: Verificou-se a presença de cistos em 
4,5% pacientes. A prevalência de lesões císticas foi de 7,6% 
em pacientes acima de 60 anos (p<0,01). A detecção de le-
sões foi maior na ressonância magnética, quando comparada 
à tomografia computadorizada (p<0,05). Entre os pacientes 
com alguma queixa pancreática, 42,9% apresentaram cistos 
(p<0,001). Sinais de malignização foram observados em 
26,3% (dilatação ductal, presença de componente sólido ou 
tamanho maior de 30 mm), com maior freqüência em pacien-
tes do sexo masculino e acima de 60 anos.
Conclusões: No presente estudo a prevalência de lesões cís-
ticas do pâncreas visualizadas foi de 4,5%, sendo mais fre-
quente em pacientes acima de 60 anos ou com alguma queixa 
pancreática. A ressonância magnética apresentou maior taxa 
de identificação de lesões císticas. A maioria das lesões apre-
sentou características de neoplasia mucinosa papilar intra-
ductal. Foram observados sinais de risco para malignidade 
em 26,3% dos cistos.

TL.01.010
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PREPAROS COM 
POLIETILENOGLICOL EM ENTEROGRAFIA POR 
TC EM PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN
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.

TEMAS LIVRES (TL)
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Instituição: Faculdade de Medicina de Botucatu – Dep. Ba-
ses Gerais da Cirurgia e Departamento de Clínica Médica
Autor Responsável Trabalho: Biom. Fernanda Lofiego Renosto
E-mail Autor Responsável Trabalho: fernandalofiegore-
nosto@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: 
Comparar a qualidade e aceitação de dois preparos orais em 
Enterografia por TC (EnteroTc) nos pacientes com DC.
Material e métodos: Estudo transversal. Os pacientes foram 
randomizados em dois grupos. Preparo A: 78,75g de Polieti-
lenoglicol em 1000mL de água. Preparo B: 78,75g de Polie-
tilenoglicol em 2000mL de água. Os preparos foram admi-
nistrados via oral, em 45min. Posteriormente, os pacientes 
foram submetidos a EnteroTc. Foi aplicado questionário de 
aceitação e tolerância do preparo. A qualidade do exame foi 
avaliada pelo radiologista, através de preenchimento dos seg-
mentos intestinais e distensão luminal. Análise Estatística: 
descritiva, testes de associação (p<0,05).
Resultados e discussão: Foram avaliados 58 pacientes (29 
em cada grupo): 58,62% mulheres, Escala Montreal: 63,79% 
A2, 60,34% L3, 53,43% B2. Com relação à qualidade en-
tre os preparos, os segmentos não apresentaram diferença 
no preenchimento, assim como a distensão. Na avaliação 
da aceitação, os pacientes do preparo B apresentaram mais 
efeitos colaterais e maior dificuldade para ingerir o preparo 
quando comparados com o preparo A, entretanto não foi es-
tatisticamente (p<0,06).
Conclusões: Não houve diferença na qualidade dos prepa-
ros com relação ao preenchimento e distensão luminal. Com 
relação a aceitação e tolerância, o preparo de maior volume 
apresentou maiores efeitos colaterais do que o preparo A.

ABDOMINAL/TRATO GENITURINÁRIO

TL.02.001
LESÕES OVARIANAS COM HIPOSSINAL HOMO-
GÊNEO EM RM PÉLVICA PONDERADA EM T2: UM 
ACHADO BENIGNO?
Autores: GUAL, F.; YAMAUCHI, F.I.; BARONI, R. H.;
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: Dra. Fabiana Gual
E-mail Autor Responsável Trabalho: fabianagual@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar se o hipossinal homogêneo em T2 de lesões ovarianas 
pode predizer comportamento benigno em exames de resso-
nância magnética (RM) da pelve.
Material e métodos: Estudo retrospectivo de RM pélvica 
realizados entre janeiro/2008 e março/2016 demonstrando 
lesões ovarianas com hipossinal em T2 homogêneo em seus 
relatórios. O comportamento benigno das lesões foi demons-
trada através de anatomopatológico nas pacientes oparadas, 
ou estabilidade por imagem nas lesões acompanhadas, por 
período mínimo de 12 meses.
Resultados e discussão: Foram identificadas 27 pacientes 
(média de 41 anos), sendo 9 excluídas por não terem reali-
zado seguimento e uma por ter realizado controle único em 
tempo inferior a 12 meses. A coorte final foi composta de 
17 pacientes: 11 foram submetidas à excisão cirúrgica, todas 
com anatomopatológico benignos; 6 pacientes foram acom-
panhadas conservadoramente, e encontram-se estáveis num 
seguimento médio de 63 meses (18 a 76 meses).
Conclusões: Nossos resultados sugerem que o hipossinal ho-
mogêneo em T2 em lesões ovarianas pode, além de restringir 
o diagnóstico diferencial, predizer comportamento benigno.

TL.02.002
FATORES PROGNÓSTICOS PARA METÁSTASE LIN-
FONODAL EM CÂNCER DE PÊNIS
Autores: BEZERRA, ROF; MURTA, C; CASTRO PH; CO-
ELHO R; NAHAS, WC
Instituição: Instituto do Câncer do Estado de São Paulo da 
Faculdade de Medicina da USP
Autor Responsável Trabalho: Dr. Regis Franca
E-mail Autor Responsável Trabalho: REGISFRANCA@
GMAIL.COM
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Me-
tástase linfonodal é um fator prognóstico no câncer de pênis. 
O objetivo deste estudo foi identificar fatores de risco radio-
lógicos para metástases linfonodais inguinais.
Material e métodos: Foram analisados retrospectivamente 
162 pacientes submetidos à linfadenectomia inguinal entre 
2009-2016. Excluímos pacientes sem avaliação por imagem, 
com mais de 6 meses de diferença entre imagem/cirurgia ou 
submetidos a quimioterapia neoadjuvante. Afinal, 33 pacien-
tes atenderam aos critérios de inclusão e cada cadeia inguinal 
foi analisada em pacientes com procedimentos bilaterais. To-
das as imagens foram revistas para avaliar as dimensões dos 
nódulos, o padrão de realce e a morfologia. A regressão lo-
gística múltipla foi utilizada para determinar fatores prognós-
ticos independentes e todas as variáveis com P <0,05 foram 
consideradas significativas.
Resultados e discussão: A média de idade foi de 60,6(in-
tervalo 28-75). Foram analisadas 62 cadeias inguinais. O 
tamanho médio foi de 7,1cm(intervalo0,7-11,8 cm). Houve 
44 realces homogêneos e 18 heterogêneos. Morfologia:38 
alongada, 15arredondada e 9irregular O tamanho(odds ratio 
= 28,3) e realce heterogêneo(odds ratio = 104,4) foram iden-
tificados como fatores de risco independentes.Apesar do pe-
queno tamanho da amostra, nossos dados mostram que duas 
das principais características de imagem estão relacionadas à 
metástase linfonodal.
Conclusões: As dimensões dos linfondos e o padrão de 
realce são fatores prognósticos independentes para metás-
tase linfonodal.

CABEÇA E PESCOÇO

TL.03.001
IMPLEMENTACIÓN DE "RADIOGUIDED OCCULT 
LESION LOCALIZATION" EN RECIDIVA CERVI-
CAL DE CÁNCER DIFERENCIADO DE TIROIDES
Autores: HERNANDEZ, E; TRAIPE, E; PRUZZO,R; RA-
MIREZ,R; PIZARRO,A; AMARAL,H; HURTADO,A; FA-
BRE,A
Instituição: Fundación Arturo López Pérez - PositronMed; 
Universidad Nacional Andrés Bello; Santiago,Chile.
Autor Responsável Trabalho: Dra. Andrea Fuentealba Cargill
E-mail Autor Responsável Trabalho: ganteisan@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: El 
"Radioguided Occult Lesion Localization" (ROLL) consis-
te en la inyección prequirúrgica e intralesional de macroa-
gregados de albúmina marcados con tecnecio(MAA-Tc99) 
guiado por ecografía.El tamaño de las partículas impide su 
migración, permitiendo la localización intraoperatoria me-
diante gammaprobe. El objetivo fue determinar la eficacia 
del ROLL en recidivas ganglionares de cáncer diferenciado 
de tiroides(CDT).
Material e métodos: Se seleccionaron 10 pacientes some-
tidos a tiroidectomía total y I131,con recidiva ganglionar 
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confirmada histológicamente.Se inyectó 0,3 mCi de MAA-
-Tc99 intraganglionar guiado por ecografía.Luego, se adqui-
rió SPECT/CT identificando los ganglios como focos únicos 
hipercaptantes y marcarlos sobre la piel.En pabellón,las le-
siones fueron detectadas con gammaprobe,confirmando su 
resección completa, evaluando la captación de la muestra 
fuera y en el lecho quirúrgico.Todas las muestras fueron con-
firmadas histológicamente.
Resultados e discussão: Se logró resección de todas las le-
siones marcadas a pesar de su pequeño tamaño, con menor 
tiempo quirúrgico y menor sangrado.En un paciente se deci-
dió no resecar la adenopatía paratraqueal marcada por adhe-
rencia al nervio recurrente. En ese caso, el ROLL permitió 
tomar la decisión quirúrgica correcta con menor morbilidad.
Conclusões: El tratamiento de la recidiva es quirúrgica, la 
cual no esta extenta de complicaciones.Nuestra experiencia 
preliminar muestra la utilidad del ROLL disminuyendo ciru-
gías complejas, asegurando la localización de la recidiva con 
menor morbilidad asociada.

INFORMÁTICA / GESTÃO / EDUCAÇÃO

TL.06.001
TRANSFORMAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNI-
COS DE IMAGEM DESCARTADOS EM NEGATOSCÓ-
PIOS DE BAIXO CUSTO PARA FINS EDUCACIONAIS
Autores: LANGWINSKI, R.; GONZALEZ. F. P.; GREGO-
RIO. J. L.; CIVIDINI, F. R.;
Instituição: CEPFI - Centro de Educação Profissionalizante 
de Foz do Iguaçu
Autor Responsável Trabalho: TR. Ricardo Langwinski
E-mail Autor Responsável Trabalho: rjr.lang@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Uti-
lização de equipamentos descartados e transformação em 
negatoscópios a fim de fornecer alternativas de baixo custo 
e manutenção para as escolas e/ou cursos que envolvam os 
estudos de imagens radiográficas e suas variações.
Material e métodos: Utilização de monitores LED e LCD 
que tenham seu display danificado, é retirado os componen-
tes de interesse e reaproveitado o máximo possível do equi-
pamento eletrônico, convertendo as fontes para ser utilizado 
com corrente contínua e/ou alternada ou mesmo a utilização 
de baterias, tornando-o um dispositivo portátil.
Resultados e discussão: Apresentado protótipos funcionais 
em eventos e implantado modelos de testes na instituição de en-
sino. Atualmente estamos estudando variações que permitam a 
manipulação do brilho conforme a necessidade de cada exame.
Conclusões: É possível, com pouco investimento e um pou-
co de conhecimento técnico, a transformação de monitores 
e outros equipamentos de imagem em material pedagógico.

TL.06.002
PEER FEEDBACK EM RELATÓRIOS ONCOLÓGI-
COS: FERRAMENTA PARA ASSEGURAR A QUALI-
DADE E EDUCAÇÃO CONTINUADA
Autores: COELHO, F.M.A.; BEZERRA, R.O.F.; PAVANI, 
A.V.B.; GARCIA, M.R.T.
Instituição: INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE 
SÃO PAULO DA FACULDADE DA MEDICINA DA USP
Autor Responsável Trabalho: Dr. Fernando Morbeck Al-
meida Coelho
E-mail Autor Responsável Trabalho: dr.fernandomorbe-
ck@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-

liar os resultados de peer feedback (PF) de relatórios radio-
lógicos em um serviço de oncologia de alto volume durante 
um ano.
Material e métodos: Análise dos resultados de PF realizados 
em 2,8 % dos relatórios emitidos durante um ano. A revisão 
de TC/RM é dividida em abdome, tórax e neuro/cabeça/pes-
coço (N/CP), sendo realizada por especialistas da área. Os 
relatórios são classificados: adequados, alteração relevante 
(AR) ou alteração irrelevante (AI).
Resultados e discussão: Realizados 93454 exames e revisa-
dos 2658 (2,8%). 93,3% não apresentaram alterações e 6,6% 
demonstraram algum tipo de discrepância (2,2% AR). Maior 
prevalência de AR relacionadas a erro de detecção (56,7%) 
e estes ocorreram predominantemente durante seguimento 
oncológico (75%). Houve alterações em aproximadamente 
13% dos relatórios de N/CP, em 2,6% de abdome e em 11,3% 
de tórax. O número de AR no período apresentou uma curva 
descendente, com 7 ARs no primeiro mês contra 2 no último. 
PF é um processo sistemático e estruturado de segunda revi-
são dos relatórios realizada por outro radiologista. A porcen-
tagem geral de discrepâncias foi considerada baixa (6,6 %) e 
houve redução gradativa durante o período analisado.
Conclusões: O PF parece exercer efeito positivo no aprendi-
zado e homogeneização de conhecimento.

TL.06.006
ANATOMIA RADIOLÓGICA COMO COMPONENTE 
CURRICULAR NO CICLO BÁSICO DA GRADUA-
ÇÃO MÉDICA - UMA PERSPECTIVA DO DISCENTE
Autores: COSTA, P.S.; MENEZES, R.V.L.V.; DOURADO 
JÚNIOR, A.C.; FREITAS, A.A.; BAGANO, G.O.; SAN-
TOS, H.M.; GAMA, J.M.A.; DE FIGUEIRÊDO, N.C.M.; 
DE ARAUJO, G.V.; BARROS, R.A.; LINS, C.F.
Instituição: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/ 
Delfin Imagem
Autor Responsável Trabalho: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail Autor Responsável Trabalho: kerolins@yahoo.
com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Atre-
lar anatomia à radiologia tem sido uma tendência nos currí-
culos da graduação médica. Assim, este trabalho visa analisar 
a opinião dos discentes de medicina do ciclo básico acerca do 
componente curricular Anatomia Radiológica (AR).
Material e métodos: 71 acadêmicos de Medicina do tercei-
ro período responderam três questionários disponibilizados 
na plataforma virtual da faculdade. O primeiro questionário, 
com 48 perguntas, referia-se à avaliação qualitativa sobre a 
AR e sua relação de empenho e aprendizado com o compo-
nente curricular; o segundo consistia em vinte questões sobre 
conhecimentos radiológicos; enquanto o terceiro abordava 
noções a respeito da radiologia como especialidade e sua re-
lação com a medicina generalista.
Resultados e discussão: No primeiro questionário, os aca-
dêmicos avaliaram de maneira positiva seu grau de com-
promisso e aproveitamento durante as aulas, assim como a 
atuação da docente radiologista e dos monitores discentes. 
Os estudantes obtiveram média de 78,0% de acertos no se-
gundo questionário, sendo que em apenas uma questão a taxa 
de erros foi superior à de acertos. Já o terceiro questionário 
mostrou compreensão dos alunos sobre a importância da es-
pecialidade radiologia para o médico generalista.
Conclusões: A AR possui uma abordagem atrativa e enri-
quecedora aos acadêmicos de medicina do terceiro período, 
fornecendo-lhes ferramentas para imergir no pensamento clí-
nico-radiológico ao longo do curso.



74 47ª Jornada Paulista de Radiologia

TL.06.007
OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS DA UNIDADE DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM UMA CLÍNICA 
PRIVADA
Autores: SCOLA, F; CONCEIÇÃO, T.M.B; CUNHA, C.F.
J.S; BIANCHIM, M.M; DUARTE, J.A
Instituição: Ecoclínica e Tomoclínica Canoas
Autor Responsável Trabalho: Dr. Franco Andreas Scola
E-mail Autor Responsável Trabalho: scola.franco@ 
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Pela 
necessidade de aumentar a receita e reduzir os custos, foram 
realizadas pequenas modificações nos protocolos de exame 
de ressonância magnética (RM) do encéfalo. Esses protoco-
los podem incluir sequências por vezes não essenciais para 
realização do diagnóstico, principalmente em pacientes sem 
história de doenças prévias. Avaliamos o efeito de simples 
melhorias e otimização nos protocolos de exames realizados 
na unidade de RM.
Material e métodos: Após revisão sistemática da literatura, 
os protocolos de RM do encéfalo foram ajustados. A seguir, 
foi feita coleta de dados dos exames realizados no período de 
11 meses prévios e posteriores à mudança.
Resultados e discussão: O tempo de realização dos exames 
foi reduzido em aproximadamente 6 minutos nos exames re-
alizados sem a utilização do meio de contraste (MC) e em 
9 minutos nos exames realizados com o uso de MC. Houve 
um aumento no número de exames de RM do encéfalo reali-
zados no período analisado de 10,26%. Além disso, ocorreu 
um aumento na disponibilização de horários vagos, o que 
propiciou um aumento de 4,35% na totalidade de exames de  
RM realizados.
Conclusões: Simples ajustes nos protocolos de RM do en-
céfalo podem reduzir o tempo de realização dos exames, e 
assim aumentar significativamente a produtividade e receita 
das instituições.

TL.06.010
DEEP LEARNING NA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO: 
HÁ SANGRAMENTO INTRACRANIANO?
Autores: KITAMURA, F.C.; BURLIN, S.; SANTOS, 
I.R.M.; TIBANA, L.A.T.; ABDALA, N
Instituição: Departamento de Diagnóstico por Imagem - 
Universidade Federal de São Paulo
Autor Responsável Trabalho: Sr. Felipe Kitamura
E-mail Autor Responsável Trabalho: kitamura.felipe@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Deep 
Learning é uma técnica de reconhecimento de imagens que 
utiliza Redes Neurais Convolucionais (RNC) para reconhe-
cer e diferenciar entre diferentes padrões de imagens. O obje-
tivo principal deste estudo é testar a eficácia de uma RNC na 
diferenciação entre as Tomografias Computadorizada (TC) 
de crânio normais e aquelas com sangramento intracraniano.
Material e métodos: Um total de 203 TCs de crânio retiradas 
de imagens públicas do Google foi dividido em dois grupos: 
normal (101) e sangramento (102) Esse dataset foi randomi-
zado em subgrupos de treino (70%), validação (20%) e teste 
(10%). A RNC AlexNet foi treinada utilizando um gradiente 
descendente estocástico, com decaimento sigmoide da taxa 
inicial de treinamento de 0.01 em 60 epochs.
Resultados e discussão: A RNC AlexNet treinada com os 
datasets e parâmetros acima descritos resultou em 97% de 
acurácia com logloss de 0,04 e 0,07 nos grupos de treino e de 
validação, respectivamente.

Conclusões: As RNC parecem ser capazes de diferenciar 
entre TCs de crânio normais e aquelas com sangramento. 
Esses algoritmos demonstram ter grande potencial para 
classificação de prioridade de leitura de TCs de crânio, re-
sultando em um diagnóstico precoce e melhores resultados 
para os pacientes.

INTERVENÇÃO

TL.07.001
TIRADS EM NÓDULOS SUBCENTIMÉTRICOS: EX-
PERIÊNCIA DA PAAF EM MAIS DE 1000 CASOS.
Autores: FONSECA, E.K.U.N.; RAHAL JR, A.; FALSA-
RELLA, P.M.; PIOVAN, C.H.G.; HIDAL, J.T.; VIEIRA, 
F.C.; QUEIROZ, M.R.G.; FRANCISCO NETO, M.J.; FU-
NARI, M.B.G.; GARCIA, R.G.
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: Dr. Eduardo Kaiser Ururahy 
Nunes Fonseca
E-mail Autor Responsável Trabalho: edukaiser_unf@hot-
mail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Na 
última década, houve aumento da incidência de câncer de ti-
reoide, principalmente às custas do rastreamento. Aproxima-
damente 50% desse aumento, foi decorrente de carcinomas 
subcentimétricos. Algumas características ultrassonográficas 
foram estudadas como preditores de malignidade na tireoide 
de forma geral e agrupadas na classificação TIRADS. O pre-
sente estudo buscou identificar os achados ultrassonográficos 
mais relevantes e classificar esses nódulos subcentimétricos 
pelo TIRADS, determinando quando determinado paciente 
deve ou não ir para punção por agulha fina (PAAF).
Material e métodos: Fizemos estudo retrospectivo no qual 
avaliamos 1094 nódulos tireoidianos subcentimétricos es-
tudados a ultrassonografia e que foram submetidos à PAAF 
durante o período de 2008-2016. Classificamos esses nódulos 
pelas suas características ao TIRADS.
Resultados e discussão: Nós avaliamos o valor da PAAF 
em 1094 nódulos tireoidianos subcentimétricos e correlacio-
namos seus achados ultrassonográficos com os citológicos 
resultados obtidos. Considerando todos os nódulos, a propor-
ção de malignidade foi respectivamente de 0,91% para os nó-
dulos classificados com TIRADS 2; de 2,87% para TIRADS 
3; de 12,26% para TIRADS 4A; de 34,34% para TIRADS 
4B; de 66,6% para TIRADS 4C e de 85,7% para TIRADS 5.
Conclusões: Conforme exposto, conclui-se que a classifica-
ção TIRADS, baseada em características ultrassonografia, 
pode ajudar na estratificação dos nódulos tireoidianos sub-
centimétricos com risco potencial para malignidade.

TL.07.002
SIMULAÇÃO DE BIÓPSIA HEPÁTICA GUIADA POR 
TOMOGRAFIA ATRAVÉS DE MODELO IMPRESSO 
EM 3D, EXPERIÊNCIA INICIAL
Autores: TYNG, C.J.; VARGAS, F.R.
Instituição: AC CAMARGO
Autor Responsável Trabalho: Dr. Felipe Roth Vargas
E-mail Autor Responsável Trabalho: feliperothvargas@
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: A ra-
diologia intervencionaista é cada vez menos invasiva e mais 
especializada, porém ainda existe dificuldade no treinamento 
prático do radiologista, já que não existe nenhum método que 
o proporcione de maneira eficiente. Este estudo aplicou técni-
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cas de impressão 3D, afim de criar um protótipo que ofereça 
ao médico em treinamento procedimentos invasivos em am-
biente seguro, até que esteja apto para realização real.
Material e métodos: Um caso do nosso serviço foi pós pro-
cessado e impresso em 3D, para criação de um protótipo he-
pático para simulação realística.
Resultados e discussão: A falta de elementos para treina-
mento prático médico expõe profissionais a procedimentos 
complexos apenas com conhecimento técnico, mesmo que 
monitorado os resultados finais podem deixar a desejar, além 
de aumentar o risco de complicações. O desenvolvimento de 
simuladores para o treinamento médico especializado torna 
a curva de aprendizado mais eficiente, dando ao profissional 
mais confiança e aumentando a qualidade dos procedimentos 
reais. O protótipo inicial simula de forma simples os desafios 
de um procedimento real.
Conclusões: A utilização de simulação realística torna o 
processo de aprendizado mais eficiente, trazendo benefício 
ao profissional e ao paciente. Utilizando técnicas e impres-
são 3D é possível construir simuladores economicamente 
acessíveis, tornando todo o processo de treinamento segu-
ro e proveitoso.

TL.07.003
BIÓPSIA DE PRÓSTATA GUIADA POR ULTRASSO-
NOGRAFIA TRANSRETAL: SEXTANTE AMPLIADA 
X FUSÃO RM-US – RESULTADOS INICIAIS
Autores: COSTA YB, TYNG CJ, BITENCOURT AGVB, 
GALVÃO JLS, ZURSTRASSEN CE, MENDES GG, POLI 
MRB, CHOJNIAK R.
Instituição: Ac Carmargo Cancer Center
Autor Responsável Trabalho: Dr. Yves Bohrer Costa
E-mail Autor Responsável Trabalho: yves_bohrer@hot-
mail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: A ne-
oplasia prostática é câncer mais incidente nos homens, sendo 
a segunda causa de morte por câncer nesta população. Por-
tanto, a incorporação de novas tecnologias, que melhorem a 
acurácia de detecção das lesões clinicamente significativas, é 
desejável. Este trabalho visa avaliar os resultados da incorpo-
ração da técnica de fusão de imagens de Ressonância magné-
tica (RM) e ultrassom (US) comparada à biópsia por sextante
Material e métodos: Estudo prospectivo, sendo incluídos se-
quencialmente 50 pacientes encaminhados ao departamento 
para a realização de biópsia prostática guiada por US. Tra-
balho aprovado pelo comitê de Ética e pesquisa. Todos os 
paciente assinaram o termo de consentimento livre e esclare-
cido. Todas a biopsias foram realizadas por 2 examinadores.
Resultados e discussão: A utilização de software de fusão 
aumentou a acurácia para lesões clinicamente significativas, 
com diagnóstico de 2 casos não detectados pela biópsia ran-
dômica e 3 casos com aumento do Gleason e/ou percentual 
de comprometimento. As lesões pirads 5 tiveram forte asso-
ciação com o diagnóstico de Câncer de próstata. Não houve-
ram casos de neoplasia prostática clinicamente significativa 
detectados na biópsia randomizada e não detectados na bióp-
sia com fusão de imagens.
Conclusões: A utilização de software de fusão de imagens 
contribuem para o aumento da acurácia na detecção de lesões 
clinicamente significativas.

TL.07.004
QUIMIOEMBOLIZAÇÃO TRANSARTERIAL DE CAR-
CINOMA HEPATOCELULAR COM MICROESFERAS 
SUPERABSORVENTES DE PEQUENO DIÂMETRO

Autores: HANAOKA, MM; KMOAWAD, S.M.; SHOREI-
BAH, M.H.; PETTIBON K; DUBAY, D; NEWMAN, G; SA-
DDEKNI, S. ALLA, AKA
Instituição: University of Alabama at Birmingham (EUA); 
Universidade de São Paulo (Brasil)
Autor Responsável Trabalho: Dr. Mauro Hanaoka
E-mail Autor Responsável Trabalho: mauro.hanaoka@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: O 
objetivo do estudo é avaliar a taxa de resposta tumoral e a 
sobrevivência de quimioembolização transarterial (TACE) 
de carcinoma hepatocelular (HCC) usando microesferas 
superabsorventes de 75 um Oncozene (Boston Scientific, 
MA, USA).
Material e métodos: Foram revisados retrospectivamen-
te os prontuários e estudos radiológicos de 67 pacientes 
que tiveram seu primeiro TACE para HCC entre novem-
bro de 2013 e dezembro de 2015 utilizando 75 microns 
Oncozene DEB. O objectivo primário do estudo foi a 
taxa de resposta tumoral que foi categorizada de acordo 
com os Critérios de Avaliação de Resposta Modificados 
em Tumores Sólidos (mRECIST) e o perfil de toxicida-
de do DEB utilizando Critérios Comuns de Terminologia 
para Eventos Adversos (CTCAE) versão 3.0. O desfecho 
secundário foi a sobrevida do paciente.
Resultados e discussão: O estudo incluiu 52 homens e 15 
mulheres com idade média de 63,8 anos. A resposta tumoral 
global após TACE foi 24% de resposta completa,78% de res-
posta objectiva e 88% de controle da doença.
Conclusões: O presente estudo mostra uma taxa de res-
posta tumoral muito boa a TACE utilizando 75 microns 
Oncozene DEB, com perfil de toxicidade muito baixa. Os 
resultados de sobrevida a curto prazo parecem ser promis-
sores com 98% e 90% de sobrevivência aos 6 e 12 meses, 
respectivamente.

MAMA

TL.08.001
AGULHAMENTO DE MAMA NA RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA TÉCNICA E POSICIONAMENTO
Autores: BRITTO,FLS
Instituição: Clínica São Carlos imagem
Autor Responsável Trabalho: TR. Flavio Leandro da sil-
veira britto
E-mail Autor Responsável Trabalho: flavioleandro29@
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Des-
crever técnicas e posicionamento utilizado no agulhamento 
de mama na ressonância magnética.
Material e métodos: As técnicas foram obtidas em ressonân-
cia magnética da GE HDTX 1,5 tesla, em trinta e dois pacien-
tes. O material utilizado foi agulha para anestesia, agulha de 
punção, seringas, contraste e marcador roll ou fio metálico.
Resultados e discussão: Mostra-se ser uma técnica segura e 
rápida, durando em média 15 minutos desde o posicionamen-
to até o final do exame. Nenhum paciente apresentou algum 
tipo de complicação no procedimento.
Conclusões: O agulhamento de mama mostrou-se ser um 
procedimento seguro e eficaz no auxílio da marcação de le-
sões quando sua localização não é visualizada pelo ultrassom
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TL.10.001
IMPACTO DA SPECT/CT COM CT DE ALTA RESO-
LUÇÃO NA BIÓPSIA DO LINFONODO SENTINELA 
NO CÂNCER DE MAMA
Autores: FERRARO, DA; SADO, HN; JIMÉNEZ-HEF-
FERNAN, A; OH, GHY; ONO, CR; DUARTE, PS; SA-
PIENZA, MT; BUCHPIGUEL, CA.
Instituição: ICESP-FFM/HCFMUSP
Autor Responsável Trabalho: Dra. Daniela Andrade Ferraro
E-mail Autor Responsável Trabalho: d.andradeferraro@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar o impacto da SPECT/CT com tomografia computadoriza-
da de alta resolução (TCAR) na biópsia do linfonodo sentine-
la (BLS) no câncer de mama.
Material e métodos: Avaliadas 230 pacientes com câncer 
de mama submetidas à BLS após linfocintilografia (LCG) e 
SPECT/CT com TCAR. Os exames foram analisados por médi-
co com formação híbrida. Aplicado questionário aos cirurgiões e 
seguimento clínico. Os dados foram analisados quanto ao núme-
ro e localização dos linfonodos, achados anatômicos da TCAR, 
resultado anatomopatológico e percepção dos cirurgiões.
Resultados e discussão: Não houve diferença na taxa de de-
tecção do linfonodo sentinela (LS) entre a LCG e SPECT/
CT. Houve missmatch de localização em 13% com alteração 
na cirurgia em 45,2% destes casos. Achados relevantes da 
TCAR ocorreram em 5% dos casos, com alteração de ma-
nejo em 1,7%. Os cirurgiões relataram impacto positivo da 
SPECT/CT em 48,7% dos casos. Houve 2 casos (0,9%) de 
linfonodo acometido sem captação do radiocoloide porém 
anatomicamente alterado.
Conclusões: SPECT/CT proporcionou melhor localização 
do LS com benefícios para o cirurgião. A TCAR acrescentou 
informação relevante em menos de 2% dos casos. Trabalhos 
comparando protocolos de alta e baixa resolução poderão 
justificar exames otimizados de SPECT/CT, com redução da 
radiação e da complexidade da análise anatômica.

TL.10.002
CINTILOGRAFIA CEREBRAL COM TRODAT: UMA 
ANÁLISE PRÁTICA DO CONTROLE DE QUALIDA-
DE DA MARCAÇÃO.
Autores: FLAVIA VALVERDE LAPA , MARCO ANTO-
NIO CONDÉ DE OLIVEIRA, LEONARDO MACHADO 
ALEXANDRE, PAOLA EMANUELA POGGIO SMANIO.
Instituição: FLEURY MEDICINA E SAÚDE
Autor Responsável Trabalho: Dr. Leonardo Machado  
Alexandre
E-mail Autor Responsável Trabalho: leo.alexandre@
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: A 
cintilografia com Trodat-Tc99m é importante no diagnóstico 
precoce da Doença de Parkinson. É frequente valores inferio-
res a 95% no controle de qualidade da marcação do Trodat, 
se fazendo importante determinar a frequência de resultados 
inferiores a 93,5% e 90,5%. Avaliaremos fatores interferentes 
como o período frio, tempo de validade do kit e lote utilizado.
Material e métodos: 79 pacientes foram submetidos ao exa-
me com Trodat entre março de 2013 e novembro de 2016. 
Os respectivos resultados dos controles de qualidade e dados 
relacionados foram anotados. Para resultados significantes, 
considerado valor de p ≤ 0,05.

Resultados e discussão: O valor médio do controle de qua-
lidade do Trodat foi 92,7%. 47 exames (59,5%) exibiam 
controle inferior a 93,5% e 18 (22,8%), inferior a 90,5%. 
Ausência de interferência do tempo da marcação (p=0,17), 
exceto se considerado o mês de julho em separado (p=0,025). 
Tempo de validade do kit (média de 116 dias) também sem 
associação (p=0,23). 2 lotes concentram resultados inferio-
res a 93,5% (p=0,003) e 3, resultados inferiores a 90,5% 
(p=0,010).
Conclusões: Mais da metade da amostra apresenta valores 
inferiores a 93,5% para o controle de qualidade e não apre-
senta associação com o tempo da marcação e período de va-
lidade do Kit.

NEURORRADIOLOGIA

TL.11.001
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVI-
CAL - ESPECTRO DE ALTERAÇÕES EM PACIEN-
TES COM MUCOPOLISSACARIDOSES
Autores: DE CARVALHO, T.L.; CARNEIRO, E.R. DE M.; 
MARIZ FILHO, P. J. DA C.; MANSUR, M.C.D.; MORAES, 
R.DOS S.; LINS, C.F.; MATOS, M.A.A.
Instituição: Delfin Imagem/ Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública
Autor Responsável Trabalho: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail Autor Responsável Trabalho: kerolins@ 
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Mu-
copolissacaridoses (MPS) são doenças genéticas classificadas 
por defeito enzimático específico. Apesar dos conhecimentos 
sobre os diversos tipos de MPS e suas manifestações verte-
brais, existe uma carência em relação às alterações de ima-
gem. Este trabalho visa descrever achados de Ressonância 
Magnética (RM) da coluna cervical em pacientes com MPS.
Material e métodos: Estudo de corte transversal com dezes-
seis pacientes portadores de MPS (um tipo I, dois tipo II, um 
tipo IV e doze tipo VI), submetidos a exame físico neurológi-
co (teste de tinel, avaliação do tônus muscular e pesquisa de 
reflexos profundos) e à RM da coluna cervical (analisando-se 
platibasia, displasia do odontóide, espessamento do tecido pe-
riodontal, estenose do canal vertebral, mielopatia, invaginação 
basilar, platispondilia). A análise estatística utilizou o progra-
ma SPSS, com resultados expressos em média±desvio padrão.
Resultados e discussão: Hiperreflexia foi encontrada em 
quatro pacientes. Nenhum tinha alteração de tônus muscular. 
Na RM, todos os pacientes possuíam espessamento do tecido 
periodontoidal e redução do calibre do canal vertebral cervi-
cal, dez apresentavam compressão medular e três mielopatia. 
A complicação mais grave é a estenose do canal medular, 
principalmente quando associada à mielopatia.
Conclusões: Percebe-se, assim, a importância da realização da 
RM identificando precocemente alterações da coluna cervical, 
de forma a evitar morbidade e mortalidade nestes pacientes.

TL.11.002
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO - ES-
PECTRO DE ALTERAÇÕES EM PACIENTES COM 
MUCOPOLISSACARIDOSES
Autores: CARNEIRO, E.R. DE M.; DE CARVALHO, T.L.; 
MARIZ FILHO, P.J. DA C.; MANSUR, M.C.D.; MORAES, 
R. DOS S.; LINS, C.F.; MATOS, M.A.A.
Instituição: Delfin Imagem/ Escola Bahiana de Medicina e 
Saúde Pública
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Autor Responsável Trabalho: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail Autor Responsável Trabalho: kerolins@ 
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: 
Mucopolissacaridoses (MPS) são doenças raras, caracteri-
zadas por deficiência enzimática, promovendo acúmulo de 
glicosaminoglicanos nos diversos tecidos, incluindo encé-
falo. Pretende-se descrever achados de ressonância magné-
tica (RM) encefálica nos diversos tipos de MPS, com aná-
lise interobservador.
Material e métodos: Quinze indivíduos com diagnóstico de 
MPS (confirmado por detecção da deficiência enzimática cor-
respondente) foram incluídos no estudo (onze meninos), cuja 
média de idade foi 13,6 anos. Eles realizaram RM encefálica, 
avaliada por dois radiologistas, analisando-se: ventriculome-
galia, alterações na substância branca, alargamento dos es-
paços perivasculares, atrofia cortical/subcortical, morfologia 
da sela túrcica e coluna aérea do cavum. A análise estatística 
utilizou o SPSS, com resultados expressos em média±desvio 
padrão e índice kappa.
Resultados e discussão: Todos tinham alteração na morfo-
logia da sela túrsica e redução da coluna aérea do cavum. 
Treze tinham ventriculomegalia, dez cistos aracnoides, nove 
alargamento dos espaços perivasculares, oito atrofia corti-
cal/subcortical e cinco desmielinização. Nenhum exame 
foi normal. As alterações predominaram no tipo VI. Houve 
substancial concordância interobservador em relação à al-
teração da morfologia selar e redução da coluna aérea do 
cavum (kappa=0,6).
Conclusões: RM pode detectar alterações encefálicas em 
pacientes com MPS, as quais podem variar dependendo do 
tipo. Assim, os radiologistas devem estar familiarizados 
com os achados, facilitando diagnóstico e prognóstico des-
tes indivíduos.

TL.11.003
PREDIZENDO RISCO DE ROTURA DE ANEURIS-
MAS INTRACRANIANOS USANDO SOFTWARES 
GRATUITOS DE SIMULAÇÃO DE FLUXO COMPU-
TACIONAL
Autores: BACCIN, CE*** OLIVEIRA, IL*, DIAS, ADSL*, 
MILITZER, J**, DEL RIO, ERV*, AGASCHE, JL*
Instituição: *Universidade Estadual Paulista, Ilha Solteira, 
São Paulo, Brazil; **Department of Mechanical Engineering, 
Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada, ***In-
terventional Neuroradiology, Hospital Israelita Albert Eins-
tein, São Paulo, Brazil.
Autor Responsável Trabalho: Dr. Carlos Eduardo Baccin
E-mail Autor Responsável Trabalho: edubaccin@ 
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: O 
objetivo do estudo é estabelecer parâmetros de velocidade e 
estresse na parede dos aneurismas cerebrais relacionados ao 
risco de rotura dos mesmos.
Material e métodos: Foram selecionados 5 pacientes com 
aneurismas não rotos e 3 com aneurismas rotos submetidos 
a angiotomografia de crânio ou angiografia digital rotacional 
com subtração digital. Foram feitas reconstrução das imagens 
dos aneurismas em 3D com o software VMTK (vascular mo-
deling toolkit) para simular os modelos de fluxo com o sof-
tware OpenFOAM CFD solver. As medidas de velocidade e 
estresse na parede (wall shear stress) dos aneurismas e seu 
colo foram realizadas após processamento com o software 
Paraview na tentativa de predizer o local de risco de rotura 
dos aneurismas.
Resultados e discussão: Foram encontradas regiões com 

baixo estresse na parede (low wall shear stress) dos aneuris-
mas rotos relacionadas a área de rotura dos mesmos. Estas 
áreas permaneceram estáveis durante todo o ciclo cardíaco.
Conclusões: As áreas de baixo estresse na parede (low wall 
shear stress) dos aneurismas durante todo o ciclo cardíaco 
foram relacionadas ao risco de rotura dos mesmos.

TL.11.004
STATUS DE COLATERAIS OU TEMPO DE ICTUS: O 
QUE MELHOR SE VORRELACIONA COM TAMA-
NHO DO INFARTO?
Autores: ALLEGRO, BB; ALVES, HC; DUTRA, BG; PA-
CHECO, FT; ROCHA, AJ
Instituição: Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Autor Responsável Trabalho: Dra. Bruna Allegro
E-mail Autor Responsável Trabalho: brunaballegro@ 
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: O 
objetivo deste estudo foi explorar a relação entre os volumes 
de core e penumbra com o ictus e se as colaterais leptomenín-
geas seriam um melhor preditor do tamanho do infarto
Material e métodos: 111 pacientes com Acidente Vascular En-
cefálico (AVE) na circulação anterior fizeram tomografia com-
putadorizada sem contraste, angiotomografia (ATC) e perfusão 
por TC (PTC). O tempo de início dos sintomas foi definido 
como intervalo entre ictus e início do exame. Dois neurorradio-
logistas classificaram independentemente as colaterais intracra-
nianas pela ATC e PTC. Os volumes de core e penumbra nos 
estudos foram calculados pelos mapas na PTC. Correlação de 
Pearson e teste de regressão linear foram realizados.
Resultados e discussão: Não houve associação significati-
va entre tempo do início dos sintomas e volumes do core ou 
penumbra (p>0,05). Houve associação entre rede de colate-
rais (p<0,05) e volumes de core e penumbra. A ATC e PTC 
possuem correlação moderada com volume de core (r>0,55). 
A PTC apresenta melhor correlação (r:0,542) com volume 
da penumbra que a ATC (r:0,341). Sendo assim, a avaliação 
dinâmica das colaterais torna-se relevante nestes casos.
Conclusões: A extensão dos colaterais melhor se relaciona 
com tamanho do infarto que o tempo de ictus. Não há asso-
ciação significativa entre parâmetros iniciais da PTC e tempo 
de ictus.

TL.11.005
ACURÁCIA DA ANGIOTC E SUA CONCORDÂNCIA 
COM ANGIORM NA DETECÇÃO E QUANTIFICA-
ÇÃO DE ESTENOSES ARTERIAIS EXTRACRANIA-
NAS EM POPULAÇÃO BRASILEIRA SINTOMÁTICA
Autores: ZOTIN, M.C.Z.; SIMÃO, G.N.; MELO, A.S.; RO-
CHA, L.J.A.; ABUD, D.G.; MAZIM, S.; CINTRA, M.B.; 
PONTES-NETO, O.M.; SANTOS, A.C.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDA-
DE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO - UNIVERSI-
DADE DE SÃO PAULO
Autor Responsável Trabalho: Dra. Maria Clara Zanon Zotin
E-mail Autor Responsável Trabalho: mariaclarazzotin 
@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar a acurácia da angiotomografia computadorizada (ATC) 
em relação à angiografia intra-arterial (AIA), na análise da 
estenose extracraniana. Determinar a concordância interob-
servadores e a concordância entre a ATC e a Angiorresonân-
cia Magnética (ARM) na análise extracraniana.
Material e métodos: As artérias cervicais foram divididas 
em 19 segmentos, e as estenoses foram classificadas em 
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<50%, 50-69%, 70% e oclusão. AIAs e ATCs de 27 pacientes 
(154 segmentos) foram revisadas retrospectivamente e clas-
sificadas por observador cego. ATCs e ARMs de 24 pacientes 
(448 segmentos) foram analisadas e classificadas de forma 
semelhante por outro observador cego.
Resultados e discussão: A ATC demonstrou alta sensibilida-
de (100%) e especificidade (78,9%) na detecção de estenoses 
carotídeas ≥50%. Entretanto, menor sensibilidade (85,7%) 
e especificidade (62,5%) foram detectadas para origens das 
artérias vertebrais. Observou-se alta concordância entre a 
ATC e ARM na detecção e estratificação de estenoses caro-
tídeas (kappa 1,0), com valores mais baixos para estenoses 
vertebrais (Kappa 0,4668). Achados semelhantes foram ob-
servados na concordância interobservadores, tanto em ATCs 
quanto em ARMs.
Conclusões: A ATC tem alta acurácia na detecção e classi-
ficação da estenose extracraniana, apresentando boa concor-
dância com a ARM. Entretanto, menor acurácia e concordân-
cia são observadas para as origens de vertebrais, que são mais 
suscetíveis a artefatos de movimento e refluxo de contraste.

TL.11.006
CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA, MOLECULAR E 
POR IMAGEM DE PACIENTES COM DOENÇA DA 
MIELINA EVANESCENTE
Autores: PALMEJANI, M.A.; SANTOS, B.C.; MELLO, 
A.S.; CINTRA, M.B.; LOURENÇO, C.M.; SANTOS, A.C.; 
SIMÃO, G.N.
Instituição: Hospital das Cínicas da Faculdade de Me-
dicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo –  
HCFMRPUSP
Autor Responsável Trabalho: Dra. Marianna Angelo Palmejani
E-mail Autor Responsável Trabalho: maripalmejani@hot-
mail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Carac-
terização de casos de Doença da Mielina Evanescente em rela-
ção aos achados de Ressonância Magnética (RM) do encéfalo, 
sua correlação com informações clínicas e moleculares, evolu-
ção ao longo do tempo e comparação com dados da literatura.
Material e métodos: Revisão retrospectiva de prontuários 
médicos e RM de 13 pacientes diagnosticados com essa de-
sordem por testes moleculares.
Resultados e discussão: Os pacientes eram em na maioria 
do sexo feminino, todos brancos, com idade média de iní-
cio dos sitomas aos 10 anos.  Todas as mutações foram no 
mesmo gene (EIF2B5) e a mais prevalente foi c.338G> A 
(p.Arg113His). Trauma ou infecção como desencadeante fo-
ram  descritos em 38.4%. O sintoma mais frequente foi ata-
xia (100%). Falência ovariana afetou metade das mulheres. 
Todas as RM mostraram comprometimento da substância 
branca profunda, poupando relativamente a subcortical, com 
preferência frontoparietal (84.6%). Todas apresentavam le-
sões no corpo caloso e envolvimento cerebelar. Atrofia óptica 
acometeu 46.1%. Espectroscopia mostrou redução dos valo-
res de NAA e pico de lactato. O seguimento evidenciou evo-
lução das lesões na substancia branca e da atrofia, com maior 
acometimento da alta convexidade, dilatação ventricular, sem 
colapso do parênquima.
Conclusões: RM é extremamente importante na doença da 
mielina evanescente, pois demonstra lesões típicas, contribuin-
do para triagem de testes genéticos, diagnóstico e seguimento.

TL.11.009
ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS NO CORPO CALOSO 
EM PACIENTES COM DOENÇA DE ALZHEIMER E 

COMPROMETIMENTO COGNITIVO LEVE QUAN-
TIFICADAS POR TÉCNICAS DE RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA.
Autores: SANTOS B.C.; DINIS P.R.B.; FORMIGHIERI P.; 
FOSS M.P., VALE F.A.C., PALMEJANI M. A.; SANTOS A.C.
Instituição: Faculdade de medicina de Ribeirão Preto - Uni-
versidade de São Paulo
Autor Responsável Trabalho: Dr. Breno Correa dos Santos
E-mail Autor Responsável Trabalho: neuro.breno@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: É 
conhecida a presença de atrofia cerebral em pacientes com 
doença de Alzheimer (DA), o que se correlaciona com per-
da neuronal na SC. A atrofia do corpo caloso (CC) parece 
estar implicada no processo de desconexão interhemisfé-
rica que ocorre em pacientes com DA, principalmente por 
perda neurônios do córtex associativo. O presente trabalho 
tem por objetivo quantificar as alterações estruturais no CC 
em indivíduos com DA e com comprometimento cognitivo 
leve (CCL) com técnicas quantitativas de ressonância mag-
nética (IRM)
Material e métodos: Foram analisadas as IRM de 74 indiví-
duos, sendo 21 idosos controles normais (CN), 23 pacientes 
com DA e 30 pacientes com CCL. Foi realizada a segmenta-
ção manual das imagens para cálculo volumétrico e dos ma-
pas de MTr e relaxometria.
Resultados e discussão: Os resultados preliminares eviden-
ciaram Atrofia do corpo caloso no grupo DA (p<0,005) as-
sociado a aumento do tempo de relaxação T2 (p<0,001) e 
redução na razão de transferência de magnetização (MTr) 
(p<0,001). Não foram evidenciadas diferenças significativas 
entre os grupos DA e CCL.
Conclusões: De acordo com os resultados preliminares a 
atrofia do CC se acompanha de um prolongamento do tempo 
de relaxação T2 e uma redução do MTr inferindo alterações 
da mielina nos pacientes com DA, porém não no grupo MCI.

TL.11.010
ANÁLISE CRÍTICA ENTRE O AFILAMENTO COR-
TICAL E AS LESÕES JUSTACORTICAIS NA ESCLE-
ROSE MÚLTIPLA
Autores: FRAGOSO, D.C.; NUNES, R.H.; PACHECO, 
F.T.; VEDOLIN, L.; MAIA JR, A.C.M.; ROCHA, A.J.
Instituição: Santa Casa de São Paulo
Autor Responsável Trabalho: Dr. Diego Fragoso
E-mail Autor Responsável Trabalho: dcfragoso@hot-
mail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: O 
papel das lesões justacorticais na perda de volume cerebral 
na esclerose múltipla não foi totalmente esclarecido. Nosso 
objetivo foi explorar a relação entre a espessura cortical entre 
pacientes com esclerose múltipla (EM) e com lesões justacor-
ticais e pacientes com EM sem lesões justacorticais.
Material e métodos: Foram selecionados pacientes com 
EM-remitente-recorrente com base nos dados disponíveis no 
sistema de arquivamento digital. Os pacientes com EM foram 
classificados em 2 grupos: lesões não-justacorticais e lesões 
não-justacorticais e lesões justacorticais. Um neurorradiolo-
gista experiente comparou mapas de lesão cortical oriundos 
da sequência double inversion recovery (DIR) e a espessura 
cortical utilizando o software FreeSurfer.
Resultados e discussão: Os pacientes com lesões justacorti-
cais demonstraram afilamento cortical global mais acentuado 
em relação aos pacientes sem lesões justacorticais. Observa-
mos ainda que as regiões de maior afilamento cortical não se 
correlacionaram com a distribuição espacial das lesões jus-
tacorticais. Essa discrepância pode advir do fato de que ape-
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nas uma parcela das lesões justacorticais e uma minoria das 
lesões intracorticais são visíveis na ressonância magnética.
Conclusões: O afilamento cortical correlaciona-se com as le-
sões justacorticais na EM, embora as áreas corticais com afi-
lamento mais acentuado não corresponda àquelas com maior 
número de lesões justacorticais.

PET/CT

TL.13.001
INCREMENTO DA SENSIBILIDADE DAS IMAGENS 
PET/CT COM FDG-18F PARA A LOCALIZAÇÃO DE 
FOCO EPILEPTOGÊNICO UTILIZANDO SOFTWA-
RE AUTOMÁTICO DE QUANTIFICAÇÃO
Autores: Marçal Filho, E. F. L.; Oliveira, C. S.; Santos, A. O.; 
Lima, M. C. L.; Mosci, C.; Souza, T. F.; Etchebehere, E. C. S. 
C.; Cendes. F.; Brunetto, S. Q.; Ramos, C. D.; Amorim, B. J.
Instituição: UNICAMP
Autor Responsável Trabalho: Dra. Carla Oliveira
E-mail Autor Responsável Trabalho: carla.soli68@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: PET/
CT com FDG-18F é um dos exames realizados na procura do 
foco epileptogênico (FE) em pacientes com epilepsia refratá-
ria e frequentemente é interpretado apenas por análise visual 
das imagens. Objetivo: Comparar a análise por quantificação 
automática com a análise visual das imagens PET com FD-
G-18F e correlacionar os achados com a evolução clínica e 
dados histológicos pós-cirúrgicos.
Material e métodos: Doze pacientes candidatos a cirurgia 
para epilepsia foram submetidos a PET/CT com FDG-18F. 
As imagens foram analisadas visualmente e utilizando sof-
tware específico para quantificação automática. Os resultaos 
foram correlacionados com estudo histopatológico e com a 
evolução clínica.
Resultados e discussão: A análise visual localizou o FE em 
apenas em 4 dos 12 pacientes. Com a quantificação, foi pos-
sível localizar o FE de mais 7 pacientes e corroborar os acha-
dos da análise visual. Em 1 caso, não foi possível localizar o 
FE. No segmento pós-cirúrgico, 9 pacientes evoluíram sem 
crises ou com redução de mais de 90% da crises. Um paciente 
evoluiu com redução parcial de 60-90% das crises e 1 pacien-
te não obteve melhora das crises.
Conclusões: A quantificação permitiu localizar mais FEs e 
corroborar os achados da análise visual, contribuindo signi-
ficativamente para o correto planejamento cirúrgico dos pa-
cientes com epilepsia refratária.

TL.13.002
CORRELAÇÃO ENTRE A RESSONÂNCIA MAGNÉ-
TICA DO CORPO INTEIRO E O PET-CT NO ESTA-
DIAMENTO DOS PACIENTES PORTADORES DE 
CÂNCER DE PULMÃO
Autores: GUIMARAES M.D.; GROSS J.L.; CHOJNIAK 
R.; LIMA, E.N.P.; HOCHHEGGER B, MARCHIORI E.
Instituição: AC CAMARGO CANCER CENTER; UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE 
PORTO ALEGRE; UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO
Autor Responsável Trabalho: Dr. Marcos Duarte Guimaraes
E-mail Autor Responsável Trabalho: marcosduarte500@
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: O 
desenvolvimento do PET-CT e da Ressonância Magnética do 

corpo inteiro (RMCI) permitiram a elaboração de protocolos 
que possibilitam a avaliação adequada de pacientes portado-
res de câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP). 
O objetivo do presente estudo é avaliar a correlação entre o 
PET-CT e a RMCI no estadiamento dos pacientes portadores 
de CPCNP.
Material e métodos: Foram estudados 48 pacientes de um 
centro oncologico com diagnóstico histológico confirmado 
de CPCNP. No dia da realização do PET-CT ou da da RM do 
crânio os pacientes elegíveis foram recrutados para a reali-
zação da RMCI incluindo as sequências T1, STIR e difusão.
Resultados e discussão: As percentagens de concordância 
entre a RMCI e o PET-CT + RM do cranio para os descritores 
T, N e M foram de 80,58%, 75,55% e 81,48%, respectiva-
mente e o índice kappa foi de 0,75 (0,61-0,89), 0,48 (0,24-
0,73) e 0,62 (0,40-0,84), respectivamente. Entretanto, análise 
de correlação de Pearson entre a média de SUV (standard 
uptake value) e CAD (coeficiente aparente de difusao) não 
demonstrou diferenças estatisticamente significativas.
Conclusões: As correlações entre RMCI e o PET-CT + RM 
de cranio na avaliação dos descritores T, N e M em pacientes 
com CPCNP foram classificada como boa, moderada e boa, 
respectivamente.

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

TL.14.001
MENSURAÇÃO DA ESPESSURA DA CARTILAGEM 
HIALINA DO QUADRIL NA RM CONVENCIONAL 
COMPARADA A RADIOGRAFIA
Autores: RODRIGUES, J.C; CATRO, AA; TANEJA, A.K; 
ROSEMBERG, L.A; SANTOS, D.C.B; BACELLAR, J.P.
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: Dr. Joao Rodrigues
E-mail Autor Responsável Trabalho: joaocarod@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Dife-
rentemente da prática diária, os protocolos avançados de RM 
para medições de cartilagem hialina são comumente usados 
em estudos científicos, mas nem sempre estão comercialmen-
te disponíveis, têm capacidade diagnóstica limitada e conso-
mem tempo. Estudos de medidas quantitativas não compara-
ram RM convencional com radiografia de quadril, que são os 
dois testes mais freqüentemente utilizados na prática clínica. 
O objetivo deste estudo foi determinar a espessura da carti-
lagem articular do quadril na RM convencional e compará-la 
com a radiografia.
Material e métodos: As medidas da espessura da cartilagem 
hialina do quadril realizadas em seqüências ponderadas em 
T1 e T2 foram comparadas com as medidas do espaço articu-
lar na radiografia de 54 pacientes.
Resultados e discussão: A espessura média da cartilagem 
hialina nas seqüências T1 e T2 representa 80% e 60% do es-
paço articular na radiografia, respectivamente. Artefato da 
camada profunda de cartilagem cobre a verdadeira espessura 
da cartilagem hialina do quadril sendo a principal razão dos 
resultados inferiores da ressonância magnética em compara-
ção com a radiografia.
Conclusões: Radiologistas, clínicos e ortopedistas geralmen-
te têm a RM convencional e a radiografia para tomar decisões 
sobre seus pacientes. O conhecimento da relação e limitações 
entre esses dois métodos é de vital importância para o correto 
diagnóstico e conduta.
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TL.14.002
PROPOSTA DE ESTADIAMENTO ULTRASSONO-
GRÁFICO DAS COMPLICAÇÕES MUSCULOES-
QUELÉTICAS DA FEBRE CHICUNGUNHA
Autores: MOGAMI, R; TOREZANI, R.S.; VAZ, J.L.P.; 
CHAGAS, Y.F.B.; VIEIRA, A.A.; JUNQUEIRA FILHO, 
E.A.; KOIFMAN, A.C.B.; SZTAJNBOK, F.R.; BARBOSA, 
Y.B.; ABREU, M.M.
Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)
Autor Responsável Trabalho: Dr. Roberto Mogami
E-mail Autor Responsável Trabalho: ioga@pobox.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: O 
estudo desenvolveu um escore de gravidade que estadia pa-
cientes com Febre Chicungunha (FC) por ultrassonografia de 
punhos, mãos e tornozelos.
Material e métodos: Uma coorte de 50 pacientes com diag-
nóstico de FC foi avaliada por ultrassonografia das mãos, 
punhos e tornozelos. Nove parâmetros específicos foram se-
lecionados como proposta metodológica para mensuração da 
gravidade da doença, considerando-se o modelo de teoria de 
resposta ao item de dois parâmetros. Estes parâmetros apre-
sentaram o maior nível de discriminação da gravidade e grau 
de gravidade (valor que indica o grau necessário para se ter 
50% de chance do parâmetro ser positivo).
Resultados e discussão: O surto de FC ocorrido em 2016 
evidenciou o grande despreparo em lidar com essa arboviro-
se, cujo impacto na saúde e economia são preocupantes, visto 
o grau de incapacidade funcional desses pacientes e o tempo 
de duração dos sintomas musculoesqueléticos. A partir do 
modelo proposto, estimamos os escores de gravidade dos pa-
cientes e avaliamos o comportamento da gravidade segundo 
características pessoais, comorbidades, entre outros. Isso per-
mite a distinção de grupos de pacientes e a consequente pa-
dronização de protocolos de tratamento e acompanhamento.
Conclusões: O escore proposto facilita o manejo clínico dos di-
ferentes grupos de pacientes de acordo com o grau de gravidade.

TL.14.004
CORRELAÇÃO ENTRE A RELAXOMETRIA T2 E OS 
PARÂMETROS ESPINOPÉLVICOS EM INDIVÍDUOS 
COM DOR LOMBAR CRÔNICA
Autores: SAVARESE, LG; REIS, RM; JORGE, M; SAL-
MON, CEG; HERRERO, CFPS; DEFINO, HLA; NOGUEI-
RA-BARBOSA, MH.
Instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo  
(HC-FMRP-USP).
Autor Responsável Trabalho: Dra. Leonor Garbin Savarese 
Hernandes
E-mail Autor Responsável Trabalho: leonorsavarese@hot-
mail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Cor-
relacionar os valores de relaxometria T2 dos discos interver-
tebrais lombares com os parâmetros espinopélvicos e sinto-
mas clínicos em pacientes com dor lombar crônica.
Material e métodos: Entre março a setembro de 2015, 91 pa-
cientes consecutivos com dor lombar crônica foram incluídos 
neste estudo prospectivo. O consentimento foi obtido e o Co-
mitê de Ética Local aprovou o estudo.Todos os indivíduos fo-
ram avaliados pelo índice de incapacidade Oswestry e escala 
visual analógica e não possuiam outras patologias da coluna 
vertebral com exceção da degeneração discal.Os parâmetros 
espinopélvicos foram mensurados a partir de radiografias pa-

norâmicas da coluna com o paciente em posição supina.Os 
mapas de relaxometria T2 foram adquiridos em aparelho de 
ressonância magnética de 1.5 Tesla e a segmentação manual 
completa dos discos lombares intervertebrais foi realizada.A 
significância estatística foi testada pelos coeficientes de Spe-
arman e aceita quando p<0,05.
Resultados e discussão: Encontramos correlação negati-
va significativa entre os valores médios da relaxometria T2 
e versão global(R =-0,40,p <0,01), ângulo T1-pélvico(R 
=-0,29,p<0,01) e versão pélvica(R =-0,45,p<0,01).Não en-
contramos correlação significativa entre os valores médios 
da relaxometria T2 e inclinação sacral,incidência pélvica e 
questionários clínicos.
Conclusões: Indivíduos com maiores versão global, ângulo 
T1-pélvico e versão pélvica apresentaram menores valores de 
relaxação T2 dos discos intervertebrais, achado que se asso-
cia à degeneração discal.

TÉCNICAS RADIOLÓGICAS

TL.15.002
ELABORAÇÃO DE CARTILHA PARA ACESSIBILI-
DADE DE SURDOS NA RADIOLOGIA
Autores: VIEIRA, M. P. M. M.; POLESKI, J. M.; BANDEI-
RA, C. K.; INCOTE, J.; DE CARVALHO, T. N.
Instituição: Instituto Federal do Paraná (IFPR); Universida-
de Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
Autor Responsável Trabalho: Sra. Caroline Kretezel Bandeira
E-mail Autor Responsável Trabalho: kretezel@hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: O 
Estado e os Serviços de Saúde têm como dever promover a 
saúde a todas as pessoas com deficiência. Porém, parte destas 
pessoas não usufrui deste direito por falta de recursos físi-
cos e humanos. Partindo dessa premissa, visando auxiliar os 
profissionais da radiologia para que haja uma comunicação 
adequada com pacientes surdos, têm-se por objetivo elabo-
rar uma cartilha contendo os principais comandos e posicio-
namentos radiológicos na Língua Brasileira de Sinais (LI-
BRAS), que deverá contribuir para uma comunicação mais 
adequada com tais pacientes.
Material e métodos: Para desenvolver a cartilha, foram 
identificadas as principais dificuldades encontradas pelos pa-
cientes surdos durante a realização de exames radiológicos. 
A partir das informações obtidas, foram fotografadas sequên-
cias de imagens para ilustrar os sinais de LIBRAS que tradu-
zem as expressões e comandos necessários para a execução 
dos exames.
Resultados e discussão: Os dados obtidos foram analisados 
para a confecção da cartilha, que contém comandos indicados 
pelos profissionais da radiologia para os pacientes na anam-
nese e nos posicionamentos radiográficos básicos do esquele-
to axial e apendicular.
Conclusões: A cartilha apresenta-se como uma importante fer-
ramenta para auxiliar profissionais da radiologia a aprimorar 
as relações humanas com pacientes surdos e melhorar a qua-
lidade do atendimento a pacientes com deficiência auditiva.

TL.15.003
MODELOS IMPRESSOS EM 3D PARA DOCUMENTA-
ÇÃO COMPLEMENTAR NA TOMOGRAFIA COMPU-
TADORIZADA
Autores: VARGAS, F.R.; TYNG, C.J; RACY, D.J.
Instituição: MEDIMAGEM
Autor Responsável Trabalho: Dr. Felipe Roth Vargas
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E-mail Autor Responsável Trabalho: feliperothvargas@
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: A 
conversão de arquivos digitais em impressos 3D trás diversas 
aplicações a prática médica, desde a criação de próteses per-
sonalizadas até modelos anatômicos. Especificamente para a 
radiologia a possibilidade de transformar os achados impor-
tantes em um modelo impresso 3D valoriza cada estudo e 
traz um novo aspecto sensitivo, tornando enfático e ilustra-
tivo o resultado final. Com o propósito de agregar dados aos 
exames realizado no nosso serviço foram criados 5 modelos 
impressos em 3D.
Material e métodos: Aplicações das técnicas de impressão 
3D na radiologia. Testes de impressão foram realizados com 
5 casos da própria instituição.
Resultados e discussão: Aplicando técnicas simples de im-
pressão 3D é possível gerar modelos que ilustram os principais 
achados em exames como tomografia computadorizada e res-
sonância magnética, enriquecendo e valorizando as informa-
ções obtidas, além de torna-las mais claras e acessíveis ao mé-
dico solicitante e ao paciente. Como resultado foram gerados 
5 modelos que ilustram os pontos relevantes de cada exame.
Conclusões: A elaboração e construção de modelos impres-
sos em 3D amplia a percepção e agrega uma nova gama de 
informações aos estudos documentados de maneira tradicio-
nal em duas dimensões.

TL.15.004
ABORDAGEM RADIOLÓGICA EM LUXAÇÕES DO 
OMBRO. TRAUMÁTICA E ATRAUMÁTICA
Autores: AVELINO, J.R.
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: TNL. Jose Roberto Avelino
E-mail Autor Responsável Trabalho: beto-avelino@ 
bol.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: A 
aula aborda os equívocos de interpretação de pedidos mé-
dicos e posicionamento radiológicos no estudo da luxações 
traumáticas e atraumáticas da articulação glenoumeral. E evi-
dencia o protocolo adequado a ser adotado.
Material e métodos: Sala de radiologia convencional ,simu-
lação de posicionamentos, ilustração de rotina radiográfica 
adequada, e exposição de imagens comparativas.
Resultados e discussão: Alto numero de equívocos na in-
terpretação da solicitação medica acarretam na realização 
inadequada da rotina radiográfica e consequentemente numa 
nova exposição ao paciente
Conclusões: A acuraria técnica e o conhecimento tanto literal 
quanto dos paramentos técnicos sobre a rotina radiológica do 
profissional das técnicas radiológicas poupa tempo e recursos 
para o paciente quanto para a instituição alem da redução da 
dose por uma eventual nova exposição radiográfica

TL.15.005
NEFROTAPIA INDUZIDA POR CONTRASTE EM PA-
CIENTES ONCOLÓGICOS EM UMA UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA SUBMETIDOS À TOMOGRA-
FIA COMPUTADORIZADA
Autores: MELO, J. I. F.; CHOJNIAK, R;. BITENCOURT, 
A. G. V.; LISBOA, D. A.; LIMA, L. B. M.; OLIVEIRA, J. 
C.; SILVA, D. H. C.
Instituição: A. C. Camargo Cancer Center, São Paulo, São 
Paulo, BrasilAdvanced Imaging Associates, Fremont, Ca-
lifornia, USAAngio Vascular Medicine Consulting Rooms, 
Belgrade, SerbiaANGIORAD, Recife, Pernambuco, Bra-

silAPROFE, Ambato, Tungurahua, EcuadorAPROFE, Ba-
bahoyo, Los Ríos, EcuadorAPROFE, Guayaquil, Guayas, 
EcuadorAsian Medical Center, Seoul, Republic of KoreaAs-
sociação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo, Passo 
Fundo, Rio Grande do Sul, BrasilAxial Centro de Imagem 
Diagnóstico SC Ltda., Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil-
Bayero University, Kano, NigeriaBeneficiência Portuguesa 
de São Paulo, São Paulo, São Paulo, BrasilBeytepe Military 
Hospital, Ankara, TurkeyBio Master Medicina Diagnóstica, 
São Paulo, São Paulo, BrasilBoston University School of 
Medicine, Boston, Massachusetts, EUABreast Center, Na-
tional Taiwan University Hospital, Taipei, TaiwanBuddhist 
Tzu Chi General Hospital, Taipei Branch, TaiwanBusan 
Paik Hospital Inje University, Busan, South KoreaCardiolo-
gy Research Complex, Moscow, RussiaCasa de Saúde Santa 
Marcelina, São Paulo, São Paulo, BrasilCasa de Saúde São 
José, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BrasilCDB - Centro 
de Diagnósticos Brasil, São Paulo, São Paulo, BrasilCDE 
Diagnóstico por Imagem, Campinas, São Paulo, BrasilCDI - 
Centro de Diagnóstico por Imagem, Vitória, Espírito Santo, 
BrasilCDPI - Clínica de Diagnóstico por Imagem, Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, BrasilCEBRAMEN - Centro Bra-
sileiro de Medicina Nuclear e Imagem Molecular, Goiânia, 
Goiás, BrasilCEDIMA - Centro de Estudos de Diagnóstico 
por Imagem Professor Waldir Maymone, Presidente Pruden-
te, São Paulo, BrasilCEDIMAGEM, Juiz de Fora, Minas 
Gerais, BrasilCEDIMEN - Centro de Diagnóstico em Medi-
cina Nuclear, São Paulo, São Paulo, BrasilCEDIRP - Central 
de Diagnóstico Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, 
BrasilCEGYR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argen-
tinaCentro de Atenção Integral à Saúde da Mulher-CAISM, 
Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP, Campinas, 
São Paulo, BrasilCentro de Ciências das Imagens e Física 
Médica, Seção de Medicina Nuclear - Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto - USP, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil 
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, Belo 
Horizonte, Minas Gerais, BrasilCentro de Diagnóstico Dr. 
Enrique Rossi, Buenos Aires, ArgentinaCentro de Diagnós-
tico Schmillevitch, São Paulo, São Paulo, BrasilCentro de 
Ensino e Pesquisa do Hospital Pro Cardiaco/Procep, Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, BrasilCentro de Estudos Medima-
gem Feira de Santana, Feira de Santana, Bahia, BrasilCen-
tro de Medicina Intervencionista, Hospital Israelita Albert 
Einstein, São Paulo, São Paulo, BrasilCentro de Medicina 
Nuclear da Guanabara, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Bra-
silCentro de Medicina Nuclear do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, São Paulo, BrasilCentro de Medicina Nuclear do Ins-
tituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, São Paulo, São 
Paulo, BrasilCentro de Radioterapia Rio de Janeiro, Duque 
de Caxias, Rio de Janeiro, BrasilCentro de Reabilitação e 
Readaptação Dr. Henrique Santillo, Goiânia, Goiás, Brasil-
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, Cam-
pinas, São Paulo, BrasilCentro Diagmed de Radioterapia, 
Campinas, São Paulo, BrasilCentro Diagnóstico Lucilo Ávi-
la Jr, Recife, Pernambuco, BrasilCentro Educacional ETIP, 
São Paulo, São Paulo, BrasilCentro Estadual de Diagnósti-
co por Imagem (CEDI/SES-RJ), Rio de Janeiro, Rio de Ja-
neiro, BrasilCentro Infantil Boldrini, Campinas, São Paulo, 
BrasilCentro Médico Diagnósticos, Sorocaba, São Paulo, 
BrasilCentro Radiológico Campinas - Hospital Vera Cruz, 
Campinas, São Paulo, BrasilCentro Radiológico Campinas 
- Unifesp, Campinas, São Paulo, BrasilCentro Universitá-
rio Estácio-FIB, Salvador, Bahia, BrasilCentro Universitário 
Sant'Anna, São Paulo, São Paulo, BrasilCentro Universitário 
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São Camilo, São Paulo, São Paulo, BrasilCentrus Diagnósti-
cos por Imagem, Campinas, São Paulo, BrasilCEPEM - Cen-
tro de Estudos e Pesquisas da Mulher, Rio de janeiro, Rio de 
Janeiro, BrasilCETAC - Diagnóstico por Imagem, Curitiba, 
Paraná, BrasilCETRUS, São Paulo, São Paulo, BrasilCEU 
Diagnósticos, Belo Horizonte, Minas Gerais, BrasilCEUSPE 
- Centro Especializado em Ultrassonografia, São Luís, Ma-
ranhão, BrasilCHA GUMI Medical Center, CHA University, 
Gumi, Republic of KoreaChang Gung University College of 
Medicine, Kaohsiung, TaiwanCharité - Universitätsmedizin 
Berlin, Berlin, GermanyCheng Hsin General Hospital, Tai-
pei City, TaiwanChildren’s Hospital of Chongqing Medical 
University, Chongqing, ChinaChildren's Memorial Health 
Institute, Institute of Mother and Child, Warsaw, Poland-
Chinese Pla General Hospital, Beijing, Neijing, ChinaCHS, 
Sorocaba, São Paulo, BrasilChungnam National University 
Hospital, Daejeon, Republic of KoreaCirurgia Vascular Hos-
pital Universitário Clementino Fraga Filho - UFRJ, Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, BrasilCLIMAG, Timóteo, Minas 
Gerais, BrasilCLIM
Autor Responsável Trabalho: Biom. João Italo Fortalesa  
de Melo
E-mail Autor Responsável Trabalho: italo_me@ 
hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar a função renal em pacientes em estado crítico internados 
em uma unidade de terapia intensiva oncológica(UTIO), que 
foram submetidos à TC, antes e após injeção endovenosa de 
meio de contraste iodado(MCI) não iônico de baixa osmola-
ridade, em busca da incidência de Nefropatia Induzida por 
Contraste (NIC) nesta população.
Material e métodos: Estudo prospectivo, unicêntrico em que 
um grupo de 57 pacientes oncológicos internados em uma 
UTIO submetidos à TC com uso de MCI. Foram realizadas 
avaliações tanto no pré-contraste quanto no pós-contraste das 
dosagens séricas de creatinina.
Resultados e discussão: A idade dos pacientes variou de 23 
a 82 anos, sendo 58% do sexo feminino. Não houve diferen-
ça estatisticamente significativa dos resultados dos exames 
laboratoriais obtidos antes e após a administração do MCI 
(p=0,445). Considerando os critérios do ESUR que prevê um 
aumento de 0.5 mg/dL após 72 horas, encontramos uma inci-
dência de NIC em 7% da nossa amostra.
Conclusões: As avaliações demonstram que a incidência de 
NIC em pacientes de uma UTIO é baixa, contudo deve ser 
considerada e medidas de segurança devem ser adotadas no 
caso de pacientes críticos.

TÓRAX

TL.16.002
PNEUMONIA POR VÍRUS INFLUENZA A (H1N1) EM 
PACIENTES IMUNOCOMPROMETIDOS: ACHADOS 
DE IMAGEM NA TCAR
Autores: COELHO, F.M.A.; PAVANI, A.V.B.; ALBIERI, L.; 
DARIO, C.F.R.; GARCIA, M.R.T.
Instituição: INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE 
SÃO PAULO DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP
Autor Responsável Trabalho: Dr. Fernando Morbeck Al-
meida Coelho
E-mail Autor Responsável Trabalho: dr.fernandomorbe-
ck@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar os achados de imagem na tomografia computadorizada de 

alta resolução (TCAR) em pacientes imunocomprometidos 
com pneumonia pelo vírus Influenza A (H1N1).
Material e métodos: Analisar retrospectivamente os achados 
radiológicos na TCAR em pacientes imunocomprometidos 
com pneumonia por H1N1 confirmados laboratorialmente 
em um serviço de oncologia de grande volume entre janeiro 
e julho de 2016. Os achados radiológicos foram analisados 
por dois radiologistas torácicos e caracterizados pelo tipo e 
padrão de opacidades e pela distribuição.
Resultados e discussão: Dos 140 pacientes com influen-
za A H1N1, 23 foram submetidos a TCAR. O grupo de 23 
pacientes do nosso estudo foram 9 homens e 14 mulheres 
cujas idades variaram entre 31 e 86 anos (média, 59 anos), 
sendo que 15 (65%) tinham o diagnóstico de malignidade 
hematológica. O sintoma mais comum na apresentação foi 
tosse (91,3%), seguido de dispneia e febre (ambos 56,5%). 
A anormalidade mais frequente foi opacidade em vidro fos-
co (86,9%), sendo predominantemente central (52,2%) e bi-
lateral (82,6%), com maior acometimento da zona inferior 
do pulmão (82,6%).
Conclusões: Os achados radiológicos na TCAR foram prin-
cipalmente opacidades em vidro fosco com acometimento 
bilateral, notadamente na zona inferior do pulmão.

TL.16.003
QUANTIFICAÇÃO DO VOLUME DE PERFUSÃO 
SANGUÍNEA (PBV) PULMONAR ATRAVÉS DA TO-
MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE DUPLA 
ENERGIA (TCDE) NA AVALIAÇÃO DO TROMBOEM-
BOLISMO PULMONAR (TEP) AGUDO.
Autores: SOUZA, A.R.M.; LEE, H.J.; LEITE,C.C.; CER-
RI,G.G.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Autor Responsável Trabalho: Dr. Amthony Reis Mello  
De Souza
E-mail Autor Responsável Trabalho: rms_anthony@
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: A 
TCDE produz um mapa de distribuição de iodo que permite 
quantificar o PBV pulmonar. Este estudo visa avaliar o em-
prego do PBV pulmonar na avaliação do TEP agudo.
Material e métodos: Este estudo foi aprovado no Comitê 
de ética em pesquisa da instituição. Analisamos, retros-
pectivamente, dados de 127 pacientes com suspeita de 
TEP agudo, examinados em um tomógrafo de dupla fon-
te (Somatom Definition, Siemens Healthcare) no modo 
dupla energia, entre março de 2015 e agosto de 2016. O 
PBV foi calculado automaticamente em UH como o nível 
de realce do iodo, utilizando o software Lung PBV (Syn-
go DE Lung PBV, Siemens Healthcare). Foram realizadas 
análises uni e multivariadas. Em todos os testes, p<0,05 
foi considerado significativo.
Resultados e discussão: Como resultados preliminares, o 
PBV pulmonar total nos TEPs positivos (n=26) e controles 
(n=101) foi de 32,5±10,4 e 35,7±11,4 HU, respectivamente. 
Nossos resultados foram semelhantes aos encontrados por 
Sakamoto et al, que revelou 27,6±7,9 para TEPs positivos e 
29,9±6,8 UH para controles, com p<0.0281. A seguir, estes 
dados serão correlacionados com exames laboratoriais (tro-
ponina e BNP) e ecocardiograma.
Conclusões: O tromboembolismo pulmonar e seu impacto 
na distribuição do iodo pelo parênquima pulmonar podem ser 
avaliados na TCDE, obtendo-se simultaneamente informa-
ções morfológicas e funcionais em um único exame.
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TL.16.004
AVALIAÇÃO POR TC DE TÓRAX DE ALTA RESOLU-
ÇÃO EM PACIENTES COM ESCLEROSE SISTÊMI-
CA E DOENÇA ESOFÁGICA: A FASE EM EXPIRA-
ÇÃO TEM MAIOR CONSPICUIDADE.
Autores: COELHO-NETO, C.A.F.; DE SOUZA, F.T.P.; 
WADA, D.T.; MORAES, D.; ELIAS, J.B.; BADDINI-MAR-
TINEZ, J.A; OLIVEIRA, M.C; KOENIGKAM-SANTOS, M.
Instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - USP, Ri-
beirão Preto, SP, Brasil.
Autor Responsável Trabalho: Dr. Carlos Alberto Ferreira 
Coelho Neto
E-mail Autor Responsável Trabalho: carlossfcn@ 
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar o diâmetro esofágico (DE) medido por tomografia com-
putadorizada de alta resolução (TCAR), nas fases inspiratória 
e expiratória, de pacientes com esclerose sistêmica (ES) e do-
ença esofágica.
Material e métodos: Foram retrospectivamente avaliadas 
imagens de TCAR de 35 pacientes com ES e doença esofá-
gica confirmada por manometria. O DE foi medido no terço 
proximal (acima do arco aórtico), médio (entre arco aórtico 
e veia pulmonar inferior) e distal (abaixo da veia) nas fases 
inspiratória e expiratória. A avaliação foi feita por 2 médicos 
radiologistas de maneira independente e os valores médios 
foram obtidos para comparação.
Resultados e discussão: O DE médio na inspiração foi de 
13,8 ± 0,6; 19,0 ± 7,2 e 18,9 ± 8,3 nos segmentos proximal, 
médio e distal respectivamente, enquanto na expiração foi de 
15,1 ± 5,8; 20,6 ± 7,3 e 24,9 ± 9,0. O DE foi superior nas 
fases expiratórias em 69% (141/204) das medidas. Material 
intraluminal foi observado em 26 (74%) pacientes.
Conclusões: Na maioria dos pacientes a dilatação esofági-
ca foi maior na expiração, tornando sua identificação mais 
conspícua. A detecção da dilatação esofágica é importante em 
pacientes que realizam TCAR para avaliar doença intersticial 
pulmonar, principalmente na ES, mas também em outras si-
tuações como na aspiração crônica.

TL.16.005
AVALIAÇÃO TOMOGRÁFICA DE DOENÇA INTERS-
TICIAL PULMONAR EM PACIENTES COM ESCLE-
ROSE SISTÊMICA ANTES E APÓS TRANSPLANTE 
DE MEDULA ÓSSEA
Autores: DE SOUZA, FTP.; COELHO-NETO CAF.; WADA 
DT.; MORAES D.; ELIAS JB.; BADDINI-MARTINEZ JA.; 
OLIVEIRA MC.; KOENIGKAM-SANTOS M.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDA-
DE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO/UNIVERSI-
DADE DE SAO PAULO
Autor Responsável Trabalho: Dr. Fernando Taliberti Perei-
ra de Souza
E-mail Autor Responsável Trabalho: ftaliberti@gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar os padrões tomográficos de doença intersticial pulmo-
nar (DIP) e a resposta ao tratamento de pacientes com es-
clerose sistêmica (ES) submetidos ao transplante de medula  
óssea (TMO).
Material e métodos: Foram retrospectivamente avaliados 
exames de tomografia computadorizada de alta resolução de 
53 pacientes consecutivos com ES. O protocolo padrão inclui 
exames antes e após 6, 12 e 18 meses do tratamento com 
TMO. A DIP foi classificada no exame pré-transplante (ATS/

ERS 2013) e avaliada quanto à resposta (melhora / manuten-
ção / piora) após o TMO, de maneira subjetiva, por 2 médicos 
radiologistas independentes.
Resultados e discussão: Encontramos DIP em 32 pacientes 
(60%), sendo 30 casos inconsistentes com pneumonia intersti-
cial usual (PIU) - 26 de pneumonia intersticial não específica 
(PINE), um compatível com PIU e um de possível PIU. Melho-
ra do padrão radiológico foi observada em 31,2% (10/32), ma-
nutenção em 40,6% (13/32) e piora em 28,1% (9/32). Desses 
pacientes, 2 desenvolveram DIP após o TMO. Nenhum pacien-
te apresentou melhora completa das opacidades pulmonares.
Conclusões: TMO tem se mostrado tratamento inovador e 
eficaz para a DIP relacionada à ES. Em nossa amostra, o pa-
drão de acometimento pulmonar mais encontrado foi a PINE, 
e na maior parte dos casos houve melhora parcial ou estabili-
dade do padrão radiológico.

TL.16.006
PREVALÊNCIA DE TROMBOEMBOLISMO PULMO-
NAR INCIDENTAL EM PACIENTES ONCOLÓGI-
COS: ANÁLISE RETROSPECTIVA EM CENTRO DE 
REFERÊNCIA.
Autores: CARNEIRO, R.M.; SANTANA, P.R.P.; MEDEI-
ROS, A.K.; MOREIRA, B.L.; TANAKA, S.W.; BROTTO, 
M.P.; VAN BELLEN, B.; GOMES, A.C.P.
Instituição: Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo
Autor Responsável Trabalho: Dr. Augusto Kreling Medeiros
E-mail Autor Responsável Trabalho: gutokmedeiros@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: A as-
sociação entre doença oncológica e tromboembolismo veno-
so é bem conhecida. Devido aos exames de imagem rotineiros 
nos pacientes oncológicos, vem aumentando o diagnóstico de 
tromboembolismo pulmonar (TEP) incidental, sendo impor-
tante fator de morbimortalidade. Este trabalho visa identificar 
os casos de TEP incidentais em pacientes oncológicos, cor-
relacionando aspectos clínicos e fatores de risco associados.
Material e métodos: Estudo retrospectivo dos episódios de 
TEP do serviço entre 01/2013 e 06/2016, selecionando os pa-
cientes oncológicos e dividindo-os em 2 grupos: com e sem 
suspeita clínica (incidentais).
Resultados e discussão: Avaliamos 468 pacientes com TEP, 
sendo 108 (23,1%) oncológicos; destes 48 (44,4%) foram 
incidentais. Não identificamos diferença estatística entre os 
grupos para sexo, idade e tabagismo. Quanto à procedên-
cia, 58,3% dos incidentais eram de origem ambulatorial e 
41,7% dos clinicamente suspeitos vinham do pronto-socorro 
(p<0,001). O grupo sem suspeita de TEP apresentou signi-
ficativamente mais metástases (p=0,003). Quanto aos sin-
tomas, o grupo com suspeita de TEP apresentou relevância 
estatística para falta de ar (p<0,001) e tosse seca (p=0,017). 
No grupo de TEP incidental, 41,9% relataram algum sintoma 
sugestivo de TEP.
Conclusões: O TEP incidental é frequente nos pacientes on-
cológicos, mesmo em pacientes ambulatoriais, e principal-
mente nos casos avançados da doença.

TL.16.007
PADRÕES DE IMAGEM E CRONOLOGIA DOS 
ACHADOS TOMOGRÁFICOS APÓS RADIOTERA-
PIA ESTEREOTÁXICA DE LESÕES PULMONARES
Autores: OLIVEIRA, B. S. P.; YAMANARI, T. R.; LEE, H. 
J.; GIASSI, K. S.; MORAES, F. Y.; VITA ABREU, C. E.; 
LEITE, C. C.; CERRI, G. G..
Instituição: Hospital Sírio-Libanês
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Autor Responsável Trabalho: Dr. Bernardo Salgado  
Pinto Oliveira
E-mail Autor Responsável Trabalho: salgado.bernardo@
gmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ra-
dioterapia corporal estereotáxica (SBRT) constitui aborda-
gem terapêutica efetiva do câncer de pulmão não-pequenas 
células inicial, sobretudo quando ≤5cm e pacientes sem 
possibilidade cirúrgica, bem como para lesões metastáticas. 
Alterações actínicas dificultam o acompanhamento por to-
mografia computadorizada (TC). Este estudo objetiva ava-
liar a incidência de padrões tomográficos e sua evolução 
após SBRT.
Material e métodos: Estudo retrospectivo. Imagens de pa-
cientes submetidos a SBRT pulmonar em nosso hospital fo-
ram examinadas por pelo menos um radiologista experiente 
(experiência >5 anos) e um menos experiente (residente). As 
alterações tomográficas foram categorizadas em agudas (vi-
dro fosco (VF) esparso, VF difuso, consolidação esparsa com 
VF, consolidação difusa ou ausência de alterações) e crônicas 
(fibrose “mass-like”, fibrose “scar-like”, convencional mo-
dificado ou ausência de alterações), conforme o tempo após 
SBRT (primeiros 3 meses, 3-6 meses, 6-12 meses, 12-24 me-
ses e após 24meses).
Resultados e discussão: Entre 2008 e 2016, foram realizados 
144 exames para seguimento de 49 pacientes após SBRT pul-
monar. Ausência de alterações foi observada em 69,7% nos 
primeiros 3meses; entre 3 e 6 meses, 32,2% apresentaram con-
solidação esparsa com VF; o padrão crônico mais comum foi 
o convencional modificado, presente em 56,9% dos exames.
Conclusões: Conhecer a evolução tomográfica pós-SBRT 
pode fornecer substrato para diferenciar achados actínicos de 
recidiva, ajudando radiologistas no follow-up.

ULTRASSONOGRAFIA

TL.17.002
ULTRASSONOGRAFIA COM CONTRASTE VERSUS 
ANGIOTOMOGRAFIA PARA AVALIAÇÃO DE EN-
DOLEAK APÓS TRATAMENTO ENDOVASCULAR 
DE ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL: ANÁLISE 
ECONÔMICA
Autores: DOS SANTOS, M.G.; FONSECA, E.K.U.N.; PAI-
VA, O.A.; TACHIBANA, A.; VENTURA, C. A. P.; FRAN-
CISCO NETO, M.J.; FUNARI, M. B. G.
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Autor Responsável Trabalho: Dr. Eduardo Kaiser Ururahy 
Nunes Fonseca
E-mail Autor Responsável Trabalho: edukaiser_unf@hot-
mail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: O 
endoleak é uma das complicações do tratamento endovas-
cular do aneurisma de aorta abdominal. Embora o método 
de imagem mais utilizado no seguimento do endoleak seja 
a angiotomografia computadorizada, a ultrassonografia com 
contraste surge como alternativa. A escolha do exame para 
seguimento do endoleak é influenciada, dentre outros fatores, 
pelo custo. Não há dados na literatura nacional comparando 
os custos destes exames. O presente estudo buscou comparar 
as diferenças econômicas entre os dois métodos de imagem.
Material e métodos: Foi feita avaliação dos custos des-
tes exames, de acordo com o Setor de Custos do Hospital 
xxx, baseados no valor do exame particular definido para 
o ano de 2016. Foram incluídos 67 exames realizados en-

tre 01/01/2015 e 31/10/2016, sendo 28 exames de ultras-
sonografia com contraste e 39 exames de Angiotomogra-
fia computadorizada.
Resultados e discussão: A ultrassonografia com contraste 
oferece economia de cerca de R$ 750,00 por exame realiza-
do, bem como apresenta menor tempo de execução, econo-
mizando cerca de 30 minutos quando comparada ao exame 
completo da angiotomografia.
Conclusões: Comparativamente à angiotomografia, a ultras-
sonografia com contraste tem menor custo, além de outras 
vantagens como menor tempo de realização e uso de contras-
te não nefrotóxico, o que faz desse método uma alternativa 
extremamente atraente para a avaliação do endoleak.

TL.17.003
VALOR DIAGNÓSTICO DO SISTEMA TI-RADS E DA 
ELASTOGRAFIA NA AVALIAÇÃO DE NÓDULOS TI-
REOIDIANOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Autores: ALMEIDA, A.S.; LINS, C.F.
Instituição: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública/ 
Delfin Imagem
Autor Responsável Trabalho: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail Autor Responsável Trabalho: kerolins@ 
yahoo.com.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Essa 
revisão sistemática objetiva descrever as evidências científi-
cas relacionadas ao valor diagnóstico do TI-RADS (Thyroid 
Imaging Reporting and Data System) e da elastografia para 
avaliação de nódulos tireoidianos.
Material e métodos: Quatro bases de dados - PubMed, Co-
chrane, LILACS e SciELO – foram pesquisadas, utilizan-
do-se os descritores combinados ``TI-RADS``, ``elastogra-
phy``, ``thyroid nodules`` e/ou suas derivações, no período 
de Agosto/2009 até Setembro/2016.
Resultados e discussão: Seis artigos foram inclusos, totali-
zando 5.341 nódulos estudados. O TI-RADS apresentou uma 
variação de 76,4-100% na sensibilidade, 11-86,2% na espe-
cificidade, 88,9-100% no valor preditivo negativo (VPN), 
14-97,2% no valor preditivo positivo (VPP) e 62-95,9% na 
acurácia. A elastografia apresentou sensibilidade, especifici-
dade, VPN, VPP e acurácia que variaram respectivamente de 
56-93%, 46,8-91,8%, 78,4-98,5%, 26-83,1% e 51,9-90,9%. 
Quando associados, a performance diagnóstica dos nódulos 
foi: sensibilidade entre 79,3-100%, especificidade entre 44,7-
97,2%, VPN entre 87,3-100%, VPP entre 50-87% e acurácia 
entre 48,3-95,4%.
Conclusões: TI-RADS e elastografia podem representar 
uma ferramenta diagnóstica de alta efetividade, principal-
mente quando associados. Essa associação tende a possibi-
litar rastreio das lesões nodulares, facilitando o seguimento 
de pacientes e reduzindo custos de procedimentos invasivos 
desnecessários. Entretanto, estudos adicionais devem ser rea-
lizados para confirmar a eficácia da utilização simultânea do 
TI-RADS e da elastografia na prática clínica.
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TEMAS LIVRES (TL)

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

AVALIAÇÃO DAS VARIAÇÕES ANATÔMICAS DAS 
INSERÇÕES DO COMPLEXO LÁBIO-LIGAMENTAR 
ANTEROINFERIOR NA BORDA DA GLENOIDE POR 
ARTRORRESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Autores: Simão, MN; Kobayashi, MJ; Muglia, VF; Mara-
nho, DC; Nogueira-Barbosa, MH
Instituição: Núcleo de Ciências da Imagem e Física do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ri-
beirão Preto.
Autor Responsável Trabalho: Dr. Marcello H Nogueira-
-Barbosa
E-mail Autor Responsável Trabalho: marcello@fmrp.usp.br
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar as variações anatômicas da inserção da banda anterior 
do ligamento glenoumeral inferior (BA-LGUI) na glenóide.
Material e métodos: Revisão retrospectiva de 93 artro-
gramas de ressonância magnética do ombro. Duas leituras 
independentes e cegas foram realizadas por dois radiologis-
tas. Um consenso dos dois radiologistas foi usado para a 
descrição deste estudo. Foi classificado o padrão de origem 
da BA-LGUI, distinguindo dois tipos, labral ou periosteal, e 
sua posição na borda anterior da glenóide.
Resultados e discussão: Em 50 exames (53,8%), a BA-L-
GUI originou-se predominantemente do labrum (tipo 1) e 43 
(46,2%) demonstraram uma origem tipo 2, o que significa 
que sua origem está diretamente ligada ao colo glenóide. A 
BA-LGUI emergiu da posição 4 horas em 58 casos (62,4%). 
Quatorze deles (15%) da posição das 3 horas e em 21 casos 
(22,6%) da posição 5 horas. A avulsão do labrum anterior foi 
identificada em 55 pacientes (59,1%) e a degeneração sem 
avulsão foi observada em 23 casos (24,7%). A concordância 
inter e intraobservador para a classificação da origem perios-
tebral labral do IGHL foi excelente.
Conclusão: Embora a BA-LGUI originada diretamente do 
labio anteroinferior seja a forma mais freqüente, encontramos 
alta prevalência de inserção tipo 2 no AB-IGHL..

INFLUENCIA DO GRAU DE ESPECIALIZAÇÃO MÉDI-
CA NO DIAGNÓSTICO DE FRATURAS VERTEBRAIS 
BENIGNAS E MALIGNAS NAS IMAGENS DE RM
Autores: Santos, IMG; Agnollitto, PM; Nogueira-Barbosa, MH.
Instituição: Núcleo de Ciências da Imagem e Física do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ri-
beirão Preto.
Autor Responsável Trabalho: Dr. Iranilson Medeiros Ger-
mano dos Santos
E-mail Autor Responsável Trabalho: iranilson@hotmail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: Ava-
liar se o grau de especialização dos médicos radiologistas e 
ortopedistas influencia no diagnóstico de fraturas vertebrais 
benignas e malignas nas imagens de Ressonância Magnética 
da coluna lombar.
Material e métodos: Foi realizado estudo observacional. 
Os pacientes foram selecionados por meio de busca ativa 
nos prontuários eletrônicos do Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto. No total, 63 pacientes foram selecionados, 

TRABALHO DOS CONVIDADOS

sendo 38 mulheres e 25 homens. Foram incluídos pacientes 
com diagnóstico de fratura por insuficiência óssea ou fratura 
vertebral maligna. Pacientes em quimioterapia, radioterapia 
ou cirurgia prévia foram excluídos. Quatro radiologistas e 
dois ortopedistas com diferentes níveis de formação partici-
param das leituras. Cada observador realizou duas leituras. 
O padrão ouro foi obtido pela avaliação do relatório médico, 
dados clínicos e laboratoriais e histopatológico de biópsias. 
Resultados e discussão: Os resultados demonstram uma 
excelente concordância intraobservador e uma boa concor-
dância interobservador, porém sem relevância estatística. A 
sensibilidade para detecção de fraturas malignas foi boa.
Conclusão: Não houve influência do grau de especialização 
médica para o diagnóstico de fraturas vertebrais benignas  
e malignas.

AVALIAÇÃO DA LESÃO CRÔNICA DO NERVO FI-
BULAR COMUM APÓS LESÃO TRAUMÁTICA DO 
CANTO POSTEROLATERAL: CORRELAÇÃO CLÍ-
NICA, ULTRASSONOGRÁFICA E POR IMAGENS DE 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Autores: Moraes, NA; Nogueira-Barbosa, MH; Simão MN
Instituição: Núcleo de Ciências da Imagem e Física do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ri-
beirão Preto.
Autor Responsável Trabalho: Dra. Natália Angelini Moraes
E-mail Autor Responsável Trabalho: nati_angelini@hot-
mail.com
Descrição sucinta do propósito do estudo/Objetivos: A le-
são traumática do canto posterolateral (CPL) pode resultar em 
injúria do nervo fibular comum (NFC). A lesão do NFC pode 
implicar em mudanças de decisões terapêuticas e determinar 
sequelas sensitivas e motoras. O objetivo é avaliar o aspecto 
de imagem da lesão crônica do NFC após lesão traumática do 
CPL, por meio da Ultrassonografia (US) e Ressonância Mag-
nética (RM) e correlacionar com os achados clínicos.
Material e métodos: A análise retrospectiva de 41 pacientes 
com lesão do CPL foi realizada. Destes, 18 apresentavam le-
são do NFC, sendo que em 5 foram obtidas informações do 
seguimento clínico, ultrassonográfico e por imagem de RM. 
Resultados e discussão: Nas imagens de RM de lesão agu-
da/subaguda do NFC foram consideradas 4 casos de neu-
ropraxias e 1 de axonotmese. Destes, as imagens por RM e 
US da lesão crônica do NFC foram classificadas como nervo 
normal em 2 pacientes, grau I em 2 pacientes e grau II em 1 
paciente. Finalmente, destes 4 pacientes não apresentavam al-
terações sensitivas e motoras significativas e 1 apresentou im-
portantes sequelas sensitivas e motoras na avaliação clínica.
Conclusão: A análise rotineira do NFC, especialmente nos 
casos de lesões traumáticas do CPL, permite melhor planeja-
mento terapêutico e orientação quanto a possíveis sequelas. 
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ALVARENGA, E.B.A.      PD.01.101
ALVARES,B.R.      PA.01.009
ALVES, G.R.T.      PD.11.052
ALVES, HC      TL.11.004
ALVES-LEON, S.      PD.11.001
AMANCIO CT      PD.03.013, PD.11.044
AMARAL, D.T.      PD.14.054, PD.14.055, PD.14.057
AMARAL, FM      PA.14.018
AMARAL,H      TL.03.001
AMARAL, RFM      PA.14.018
AMARAL, R. H.      PD.16.010
AMARAL,R.H.      PD.16.019
AMBROS, G      TL.01.003
AMBROS,L      TL.01.003
AMBROS,M      TL.01.003
AMBROS,S      TL.01.003
AMOEDO, M.K.      PA.03.008
Amorim, B. J.      TL.13.001

AMORIM, B. J.      PD.10.006
AMORIM, M.V.S.      PD.01.054, PD.11.089, 

PD.14.051 
ANA CA GOÉS      PA.07.001
ANDRADE,I.G.S      PA.08.005
ANDRADE,I.G.S.      PA.15.010
ANDRADE,I.GS.      PD.15.004
ANDRADE J.R      PA.07.007
ANDRADE, M. R.      PD.17.036
ANDRE, F.      PD.01.055
ANIZZA, P.S.B      PA.01.012
ANJOS, R. M. P.      PD.06.016
ANTON, AG      PD.11.018
ANTUNES, P.E.      PA.01.006, TL.01.010
ANTUNES, V.B.      PD.16.030
APA, E. A. P.      PD.01.046
ARANHA, A.S.      PD.01.016
ARANHA, AS      PD.02.012, PD.02.014
ARAÚJO, E. M.      PD.11.071
ARAUJO FILHO, J.A.B.      PD.04.003, PD.16.007
ARAUJO, M.C      PD.01.101
ARAÚJO, T. S.      PD.06.005, PD.06.008
ARAYA R      PD.01.050, PD.01.053
ARMANI, C      PA.14.018
ARMANI, C.      PD.14.038
ARRUDA, M. S.      PA.08.011
ARRUDA, T.C.S.B.      PA.16.007
A. S. SOUZA JR      PD.16.003
ASSUMPÇÃO L. V. M.      PD.10.005
ASSUNÇÃO, F.B.      PD.15.012
ATZINGEN, A. C. V.      PD.01.061
AUTRAN, T. B.      PD.11.056
AVALCANTE JR. F.A.      PA.07.007
AVELINO, J.R.      TL.15.004
ÁVILA F      PD.04.020
AYARA, A.Y.      PD.14.040
AYRES, A.S.      PD.11.051
AYRES, AS      PA.11.012
AZAMBUJA, J.      PD.01.020, PD.02.015, PD.06.012
AZEVEDO AAP      PA.07.002
AZEVEDO A.P.A.      PA.07.007, PA.07.010
AZEVEDO, J.      PA.08.011
AZEVEDO-MARQUES P.M.      PD.16.006
AZEVEDO, P.C.      PD.11.088

B
BACARIN, J. V.      PD.01.059
BACCIN, CE      TL.11.003
BACELLAR, J.P.      TL.14.001
BACHION, G.H.      PD.07.004
BADAN, G.M.      PD.08.013
BADDINI-MARTINEZ JA.      TL.16.005
BADDINI-MARTINEZ, J.A      TL.16.004
BAGANO, G.O.      TL.06.006
BAIMA, J.P      PA.01.006, TL.01.010
BAIOCCHI; G.      PA.02.010
Bandeira, C. K.      PA.15.006
BANDEIRA, C. K.      TL.15.002
BARBISAN, BB      PD.16.029
BARBISAN CC      PD.16.035
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BARBOSA, F.G.      PD.01.048
BARBOSA,F.G.      PD.02.027
BARBOSA JR, A.      PA.11.003
BARBOSA JR, A.A.      PA.11.010
BARBOSA, O. L      PA.16.009
BARBOSA, P.N.V.      PA.15.003
BARBOSA, P.N.V.P      PA.16.007
BARBOSA, P.N.V.P.      PA.07.019
BARBOSA, P.O.      PD.14.028
BARBOSA, Y.B.      PA.14.012, TL.14.002
BARCELOS, F. M.      PD.12.106
BARONI, R. H.      TL.02.001
BARROS, J.R      PA.01.006, TL.01.010
BARROS, JR. V.L.A.      PD.14.038
BARROS JUNIOR, V. L.      PD.14.050
BARROS,M.      PD.16.019
BARROSO, A.A.      PA.10.007
BARROS, R. A.      PD.06.011
BARROS, R.A.      TL.06.006
BASTOS, B.B      PD.14.055
BASTOS, B.B.      PA.11.010, PD.14.054, PD.14.057
BASTOS, R.H.C.      PD.14.028
BELTRANI, F.H      PA.02.016
BELTRANI, F.H.      PA.07.019
BEM, R.B.      PD.16.007
BERCHT AMG      PD.04.020
BERCHT, AMG      PD.04.027
BERNARDO, M. O      PD.06.017
BERNARDO, M. O.      PD.06.016
BERNARDO PS OLIVEIRA      PD.01.022
BERNARDO SP OLIVEIRA      PD.01.023
BERTIN, S.K.      PA.14.017
BERTOLDI, G.A.      PA.01.006, TL.01.010
BESSA, D      PD.14.062
BEZERRA, M.M.      PD.03.010, PD.11.051
BEZERRA, R.O.F.      TL.06.002
BEZERRA, ROF      TL.02.002
B. HOCHHEGGER      PD.16.003
BIANCHIM, M.M      TL.06.007
BIANCHINI, A.P.A.P.      PD.08.013
BIDOIA, R.A.      PD.04.030
BIGHETI BA      PD.16.035
BIGHETI, BA      PD.16.029
BINDA, A.B.      PA.03.008
BISPO, R.K.A.      PD.01.101
BITENCOURT A.G.V.      PA.08.026
BITENCOURT, A. G. V.      TL.15.005
BITENCOURT, A.G.V      PA.02.010, PA.02.016, 

PA.02.017, PA.08.016, 
PA.15.003 

BITENCOURT, A.G.V.      PA.07.019, PA.08.004, 
PA.08.010, PA.08.018, 
PA.08.024, PA.08.027, 
PA.16.007, PA.17.016

BITENCOURT, AGV.      PA.06.006
BITENCOURT,A.G.V.      PA.03.006
BITENCOURT AGVB      TL.07.003
BITTENCOURT A.G.V      PA.03.007
BLASBALG, R      PD.02.014
BLASBALG, R.      PD.01.016, PD.01.051, PD.02.012
BOAVENTURA, C.S      PA.02.010, PA.02.016, PA.02.017

BONASSA, R. T      PD.16.065
BORDALO-RODRIGUES, M.      PD.14.035, PD.14.054, 

PD.14.055, PD.14.057, 
PD.17.009

BORGES, A.P.      PA.04.005, PD.04.030
BORGES, R.S.      PD.11.021
BRAGA, E.M.M.      PA.10.007
BRAGAGNOLLO, A.L.F.      PD.08.020
BRAGA, J.B.      PA.02.008
BRAGA, L. G.      PD.06.006, PD.06.009
BRANDÃO,M.B.      PA.10.007
BRITO A . E. T      PD.10.005
BRITTO,FLS      TL.08.001
BROTTO MAP      PD.16.035
BROTTO, MP      PD.16.029
BRUCKI S. M. D.      PA.10.004
Brunetto, S. Q.      TL.13.001
BRUNETTO, S. Q.      PD.10.006
BRUNO, G.      PA.10.002
BUCHPIGUEL C. A.      PA.10.004
BUCHPIGUEL, CA.      TL.10.001
BURLIN, S.      TL.06.010
BUSATTO FILHO G.      PA.10.004
BUSTOS, N.      PA.10.002

C
CALAND, A. A.      PD.14.013
CALAND, A.A.      PD.14.040
CALAND, AA      PA.14.018
CALDAS, J.B.      PD.01.054, PD.11.089, PD.14.051
CALIXTO, I.F.T.L.      PA.04.005
CALIXTO, N      PD.11.087
CÂMARA, ANDRÉIA L.      PA.10.001
CAMARGO, A.F.      PA.06.014
CAMARGO JÚNIOR, H.S.A.      PA.08.011
CAMARGO, K.K.J.      PD.11.061
CAMARGO, M. M. A.      PA.08.011
CAMILO M.L.      PD.11.057
CAMILO, M.L.      PD.11.033
CAMPOS, M.S.D.A.      PD.08.013
CAMPOS NETO, I.A.      PD.14.028
CANABARRO, G.      PD.11.052
C. A. NETO      PD.16.003
CANEVARI TS      PD.04.020
CANEVARI, TS      PD.04.027
CAPELETI, F.F      PD.15.001
CARDINAL,V      PD.16.015
CARDOSO, F.N.      PD.14.013, PD.14.038
CARDOSO,P.      PD.16.019
CARDOSO, P. S.      PA.15.001
CARMO, R.L.      PD.14.028
CARMO. R. L.      PD.12.106
CARNEIRO, E.R. DE M.      TL.11.001, TL.11.002
CARNEIRO; F.      PD.17.014
CARNEIRO, H. C.      PD.01.047, PD.01.067
CARNEIRO, H.C.      PD.01.015, PD.01.063
CARUSO, RC      PD.04.028
CARVALHO, D.V.S.      PD.15.001
CARVALHO-FILHO, M. A.      PD.06.017
CARVALHO JUNIOR, G. M. L. S.      PD.06.011
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CARVALHO, W. G.      PD.12.106
CASAGRANDE, G.M.      PD.01.054, PD.11.089, PD.14.051
CASTANHO, G. F. C      PD.01.059
CASTRO, A.A.      PA.12.004, PA.14.006, PD.17.016
CASTRO, AA      PD.11.018
CASTRO, F. S. P.      PD.11.056
CASTRO, L. V. A.      PD.06.006
CASTRO PH      TL.02.002
CASTRO, P.H.S      PA.11.012
CASTRO, R.N.C.      PD.04.003
CATRO, AA      TL.14.001
CAVALCANTE JR, F.A      PA.07.014, PA.07.016
CAVALCANTE JR. F.A.      PA.07.010
CAVALCANTE R.N      PA.07.016
CAVALCANTE RN      PA.07.002
CAVALCANTI, AKN      PA.07.002
CAVALCANTI, C.F.      PD.14.054, PD.14.055, PD.14.057
CAVALCANTI, E. A. A.      PD.11.071
CAVALCANTI, J.P.L      PD.14.008
CAVALCANTI JR, FA      PA.07.017
CAVALHEIRO, D. S.      PD.01.059
CEDRO, P.M.D      PD.08.020
CELLARIUS M      PD.04.020
CELLARIUS, M      PD.04.027
Cendes. F.      TL.13.001
CERRI      PD.02.028
CERRI, G. G.      PD.14.060, PD.17.014, TL.16.007
CERRI, G.G      PA.01.012, PD.14.054, PD.14.055, PD.14.057
CERRI, G.G.      PD.01.034, PD.02.010, PD.02.016, 

PD.02.033, PD.14.035, PD.17.009, 
PD.17.010

CERRI, GG      PD.14.037
CERRI, GG.      PD.01.030, PD.17.008
CERRI,G.G.      TL.16.003
CERRI, LMO.      PD.17.008
CERRI; L. M. O.      PD.17.014
CHAGAS-NETO, F. A.      PA.14.011
CHAGAS, Y.F.B.      PA.14.012, TL.14.002
CHANG K CHI      PA.16.011
CHATE, R. C.      PA.16.009
CHAVES, L.G.      PA.16.007
CHAVES, OLIVEIRA, D.C.L.      PD.16.023
CHIANG J TYNG      PA.07.001
CHI, C.K.      PD.07.004
CHOJNIAK R.      PA.12.009, PA.13.004, PA.16.013, 

TL.07.003, TL.13.002
CHOJNIAK, R      PA.02.010, TL.15.005
CHOJNIAK, R.      PA.02.016, PA.02.017
CINTRA, M      PD.11.087
CINTRA, M.B.      PD.11.061, PD.11.068, TL.11.005, 

TL.11.006
CIPRIANO F.E.G.      PD.16.006
CIVIDINI, F. R.      TL.06.001
CLAUDIA C LEITE      PA.16.011, PD.01.022
CLÁUDIA C LEITE      PD.01.023
COCIO R      PD.01.053
COELHO, F.M.A.      TL.06.002, TL.16.002
COELHO-NETO CAF.      TL.16.005
COELHO-NETO, C.A.F.      TL.16.004
COELHO R      TL.02.002
CONCATTO N. H.      PD.16.010

CONCATTO,N.H.      PD.16.019
CONCEIÇÃO, E.L.S.      PA.15.003
CONCEIÇÃO, T.M.B      PD.01.049, TL.06.007
CONCEIÇÃO, T.M.B.      PD.01.020, PD.02.015, 

PD.06.012
CONTARDO J      PD.01.050
CORONA, P.      PA.10.002
CORRÊA, D. G.      PD.11.001
CORRÊA, D.G.      PD.11.017
CORREA, M.F.      PD.14.035, PD.14.054, PD.14.055, 

PD.14.057, PD.17.009
CORREA, MFP      PD.14.037
CORREÊA, D.G.      PD.11.021
COSTA, C.M.L.      PA.12.009
COSTA, F.C.      PD.14.008
COSTA, F.L.S.      PD.01.034, PD.02.010, PD.17.010
COSTA, H.P      PD.14.054, PD.14.055
COSTA. J. R. C.      PA.15.001
COSTA, MZG      TL.01.009
COSTA, MZG.      PA.01.005
COSTA,N.O.      PA.08.005
COSTA, P.S.      TL.06.006
COSTA YB      TL.07.003
COUTINHO A. M.      PA.10.004
CREMONEZE, A. C.      PD.01.059
CRUZ, D. M. T.      PD.11.071
CSENDES P      PD.01.050, PD.01.053
CUNHA, C.F.J.S      TL.06.007
CUNHA, M. G.      PD.14.049
CURI, C.R.      PA.08.018
CUTOLO, L. R. A.      PD.16.065

D
DALAQUA, M      PA.11.003
DALAQUA, M.      PA.11.010
DAL-BÓ, M.B      PA.11.003
DAL-BÓ, M.B.      PD.12.001
DAMASCENO, R.S.      PD.02.033
D’ANDREA, I.      PD.11.001
DANIELA FV VENDRAMINI      PA.16.011
DANIEL, M.M.      PA.03.004, PD.12.001
DAN, L.F.      PD.03.010, PD.16.021
DAN,L.F.      PD.11.051
DANTAS, GC      PA.07.017
DANTAS, R. O.      PD.06.010
DARIGO, G      PD.11.087
DARIO, C.F.R      PD.04.002
DARIO, C.F.R.      TL.16.002
DA SILVA, PSD      PA.17.003
DE ABREU,L.M.O.      PA.15.005, PA.15.010
DE ANDRADE,H.F.      PA.03.001, PD.15.005, PD.15.008
DE ARAUJO, G.V.      TL.06.006
DE AZAMBUJA, J.      PD.01.049
DE CARLI, V.A.M.      PD.11.088
DE CARVALHO, L. M. M.      PD.06.010
DE CARVALHO, T.L.      TL.11.001, TL.11.002
DE CARVALHO, T. N.      TL.15.002
DE FIGUEIRÊDO, N.C.M.      TL.06.006
DEFINO, HLA      TL.14.004
DELGAD DS      PD.11.044
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DEL GUERRA, G.C.      PA.12.002
DEL GUERRA, GC      PA.17.003
De Lima, A. C.      PA.15.006
DEL RIO, ERV      TL.11.003
DE MENEZES, M. R      PD.02.028
DE MIRANDA, C.L.V.M.      PD.01.048
DE MIRANDA C.V.V.M.      PD.01.048
DE OLIVEIRA NETO, S.L.      PD.14.023
DE OLIVEIRA, N. S. C.      PD.06.010
DE OLIVEIRA, R. G. G. R.      PD.06.009
D. ESCUISSATO      PD.16.003
DE SOUZA, F.T.P.      TL.16.004
DE SOUZA, FTP.      TL.16.005
DIAS, A. B.      PD.16.010
DIAS,A.B.      PD.16.019
DIAS, ADSL      TL.11.003
DIAS, B. S.      PA.14.011
DIAS, G. S.      PD.06.005, PD.06.008
DIAS, L. A. P.      PD.10.006
DI NARDI, P.W.      PA.02.008
DINIS P.R.B.      TL.11.009
D'IPPOLITO, GIUSEPPE      PD.01.061
D. JASINOWODOLINSKI      PD.16.003
DOHER MP      PA.07.002
DORING, T.      PD.11.017
DORING, T. M.      PD.11.001
DORING, T.M.      PD.11.021
DORNA, M.S.      PA.01.006, TL.01.010
DOS SANTOS-JÚNIOR, V.R.      PD.02.016
DOS SANTOS, M.G.      TL.17.002
DOS SANTOS, R. S.      PA.16.009
DOTTO, P.G.      PA.06.003
DOURADO JÚNIOR, A.C.      TL.06.006
DO VALE, R. I. C.      PD.16.030
DOWICH, V.      PD.01.049
DÖWICH, V.      PD.01.020, PD.02.015, PD.06.012
DUARTE, C.      PD.08.020
DUARTE, J.A      TL.06.007
DUARTE, PS      TL.10.001
DUBAY, D      TL.07.004
DURAN F. L. S.      PA.10.004
DUTRA, BG      TL.11.004
DUTRA, F.H.      PD.14.017

E
EIRAS-DE-ARAUJO, A. L.      PD.11.056
EL GASPARETTO      PD.11.032
ELIAS JB.      TL.16.005
ELIAS, J.B.      TL.16.004
E. MARCHIORI      PD.16.003
ESTENSSORO, A.E.V.      PD.17.009
Etchebehere, E. C. S. C.      TL.13.001
ETCHEBEHERE E. C. S. C      PD.10.005
EVARISTO L.S.B.F.      PA.06.005

F
FABRE,A      TL.03.001
FABRO A.T.      PD.16.006

FACCIO A.      PD.16.006
FAJARDO, L      PD.11.054
FALQUETO, A.      PA.01.005
FALSARELLA, P.M.      TL.07.001
FARINELLI, E.      PA.01.006, TL.01.010
FARJALLAT, M.A.      PD.17.009
FASSBENDER, C.P.B      PD.11.057
FASSBENDER, C.P.B.      PD.11.033
FEIJÓ, M.C.      PD.01.054, PD.11.089, PD.14.051
FEITOSA, EAAF      PD.11.018
FELIPE LS COSTA      PA.16.011, PD.01.022, PD.01.023
FELIPE, V.C.      PA.16.007
FERNANDES, G.A.      PD.04.030
FERNANDES J      PD.14.037
FERNANDES J.      PD.01.030
FERNANDES, J.      PD.17.008
FERNANDES, K.M      PD.11.057
FERNANDES, L.M.      PA.02.019
FERNANDES, R      PD.14.037
FERNANDES, R.      PD.01.030, PD.14.057, PD.17.008, 

PD.17.014
FERNANDES, R.Y.      PD.14.054, PD.14.055
FERRACIOLLI, SL      PD.11.018
FERRARO, DA      TL.10.001
FERREIRA, A.F.P.      PD.04.003, PD.16.007
FERREIRA, AFP      PD.04.028
FERREIRA, D. L.      PD.14.060
FERREIRA,E. S.      PD.15.007
FERREIRA, F.B.      PD.14.038
FERREIRA, F.B.M.D.      PA.14.017
FERREIRA, F. S.      PD.06.011
FERREIRA H.I.      PD.01.048
FERREIRA-JÚNIOR, J.R.      PD.16.006
F. G. BARBOSA      PD.16.002
FIGUEIREDO, C.M.      PD.16.030
FILHO CORRAES, C.Q.      PD.14.061
FILHO, R.D.C      PA.15.007
FILHO,R.D.C.      PA.15.008
FLAVIA VALVERDE LAPA      TL.10.002
FONG,M.S.      PD.14.061
FONSECA, E. K. U.      PA.17.007
FONSECA, E.K.U.N      PA.14.006, PD.17.016
FONSECA, E.K.U.N.      PA.12.001, PA.12.002, PA.12.004, 

PA.12.005, PA.17.005, TL.07.001, 
TL.17.002

FONSECA, EKUN      PA.17.003
FONSECA, N. V.      PD.01.046, PD.14.049
FONSECA, R.P.      PD.11.017, PD.11.021
FOPPA, M.      PD.06.014, PD.06.015
FORMENTINI, P. K. I.      PD.12.106
FORMIGHIERI P.      TL.11.009
FOSS M.P.      TL.11.009
FRAGOSO, D.C.      TL.11.010
FRANÇA,C.A.      PA.15.005, PA.15.010
FRANÇA, L.K.L.      PA.08.026
FRANCA,R.O.      PD.02.010
FRANCESCHINI, J. P.      PA.16.009
FRANCISCO NETO, M. J.      PA.17.007
FRANCISCO NETO, M.J.      PA.12.001, PA.12.002, 

PA.12.004, PA.12.005, 
PA.17.005, TL.07.001, TL.17.002
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FRANCISCO NETO, MJ      PA.17.003
FRANÇOLIN, E.E.      PA.17.005
FRAZAO,D.W.P      PD.15.004
FRAZAO,D.W.P.      PA.08.005
FRAZÃO,D.W.P.      PA.15.005, PA.15.010, PD.15.005, 

PD.15.006
FREITAS, A.A.      TL.06.006
FRISTACHI, B.A.      PD.01.101
FT PACHECO      PD.11.032
FUJIKI, R. H. M.      PD.06.016
FUNARI, M. B. DE G.      PA.16.009
FUNARI, M. B. G.      PA.17.007, TL.17.002
FUNARI, M.B.G.      PA.03.004, PA.11.003, PA.12.001, 

PA.12.002, PA.12.004, PA.12.005, 
PA.14.006, PA.17.005, PD.12.001, 
TL.07.001

FUNARI, MBG      PA.17.003
FURLIN, G.      PD.14.017

G
GABURE, R. L. Z. D. C.      PD.08.020
GALASTRI F.L      PA.07.014, PA.07.016
GALASTRI FL      PA.07.002
GALIZA, F      PD.02.028
GALLEGUILLOS MF      PD.01.050, PD.01.053
GALVÃO JLS      TL.07.003
GAMA, J.M.A.      TL.06.006
GARCIA, M.R.T.      PD.03.010, PD.11.051, PD.16.021, 

TL.06.002, TL.16.002
GARCIA; M.R.T.      PA.11.012
GARCIA, M.T.G      PD.04.002
GARCIA R;G      PA.07.016
GARCIA R.G      PA.07.014
GARCIA R.G.      PA.07.007, PA.07.010
GARCIA, R.G.      TL.07.001
GARCIA, RG      PA.07.002
GASPARETTO, E. L .      PD.11.038
GASPARETTO, E. L.      PD.11.001
GASPARETTO, E.L.      PD.11.017, PD.11.021, PD.11.025
GASPAROTTO JR ,L.      PD.16.019
GASPAROTTO, L. J.      PD.16.010
GEBRIM, E. M.      PD.03.020
GEBRIM E.M.M.      PD.03.016
GEBRIM EMMS      PD.03.013
GEBRIM, E.M.M.S      PD.03.010, PD.03.012
G, GOMES      TL.01.003
GHEZZI C.L.A.      PD.01.020
GHEZZI, C. L. A.      PD.06.012
GHEZZI, C.L.A.      PD.01.049, PD.02.015
GIANOTTO P      PD.04.020
GIANOTTO, P      PD.04.027, PD.04.028
GIASSI, K. S.      TL.16.007
GILBERTO, G.M.      PD.14.028
GIORDANI, E.E.      PD.17.016
GIOVANNI G CERRI      PA.16.011
GOBBO, R.      PA.07.017
GODINHO, A.M.R.      PD.01.048
GODOY LFS      PD.03.013, PD.11.044, PD.11.054
GODOY, V.M.      PD.14.028
GOES, P. K.      PD.14.002

GOMES, A.C.P.      PD.16.030
GOMES, ACP      PD.16.035
GOMES, C.M.P.      PD.14.061
GOMES, L. T.      PD.01.047, PD.01.063, PD.01.067
GOMES, L.T.      PD.01.015
GOMES, R. L.      PD.03.020
GOMES R.L.E.      PD.03.016
GOMES, R.L.E      PD.03.010
GOMES, R.L.E.      PA.03.004, PD.03.012, PD.12.001
GOMIDE, T. P.      PD.12.106
GONZALES, M.T.      PA.14.017
GONZALEZ, C.      PA.10.002
GONZALEZ. F. P.      TL.06.001
GOTO, R.E.      PD.15.001, PD.15.012
GRAZIANO L.      PA.08.026
GRAZIANO, L.      PA.08.004, PA.08.010, PA.08.016, 

PA.08.018, PA.08.024, PA.08.027
GREGORIO. J. L.      TL.06.001
GRINBERG-DIAS, G.      PA.11.003
GROSS J.L.      PA.13.004, TL.13.002
GROSS, J.L.      PA.16.013
G. S. P. MEIRELLES      PD.16.002, PD.16.003
GUAL, F.      TL.02.001
GUATELLI, C.      PA.08.004, PA.08.010, PA.08.016, 

PA.08.018, PA.08.024, PA.08.027
GUATELLI C.S.      PA.08.026
GUEDES V.H.C.C.      PD.11.033
GUEDES,V.H.C.C      PD.11.057
GUERRA, G.C.D.      PA.12.005
GUERRA, H. M.      PA.01.017, PA.02.011, TL.01.008
GUERREIRO, N.F.C.      PD.01.034, PD.14.054, PD.14.055, 

PD.14.057, PD.17.010 
GUERREIRO,N.F.C      PA.01.012
GUERRINI, RM      PD.16.015
GUIDORIZZI, H. P      PD.14.050
GUIDORIZZI, H.P.      PD.14.038, PD.14.040
GUIDORIZZI, HP      PA.14.018
GUILHERME F.A.      PD.11.057
GUIMARÃES, A. F. B. C.      PD.01.100
GUIMARÃES, A. R. C.      PD.01.100
GUIMARAES M.D.      PA.01.032, PA.11.011, PA.12.009, 

PA.13.004, TL.13.002
GUIMARAES MD      PA.16.015
GUIMARAES, M.D.      PA.16.013
GUIMARÃES, V. A.      PD.11.071
GUSMÃO, M. M.      PD.01.047, PD.01.063, PD.01.067 
GUSMÃO, M.M.      PD.01.015

H
HANAOKA, M. M.      PD.14.060
HANAOKA, MM      TL.07.004
HELITO, P.V      PD.14.054, PD.14.055, PD.14.057
HELITO, PVP      PD.14.037
HERNANDES, L. G. S.      PD.14.002
HERNANDES, M. A.      PD.14.002
HERNANDEZ, E      TL.03.001
HERNANDEZ FILHO, G      PD.14.033
HERQUIÑIGO D      PD.01.050, PD.01.053
HERRERO, CFPS      TL.14.004
HIDAL, J.T.      TL.07.001
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HIRATA, F.C.C.      PA.11.012, PD.11.051
HOCHHEGGER B      PA.13.004, TL.13.002
HOCHHEGGER B.      PA.16.013, PA.16.015
HOCHHEGGER, B.      PD.16.010
HOCHHEGGER,B.      PD.16.019
HOEFEL FILHO, J.R.      PD.02.035
HOLZ, G.G.      PD.02.035
HOMSI, C.      PA.14.017
HORA, T.W.J.P.      PD.11.038
HORVAT, N      PD.02.033
HORVAT, N.      PD.01.015, PD.01.034, PD.01.047, 

PD.01.063, PD.01.067, PD.02.016, 
PD.02.028 

HORVAT,N.      PA.01.012
HORVAT.; NSMR.      PD.01.030
HOSSNE, R.S.      PA.01.006, TL.01.010
HOUAT, A. P.      PD.01.061
HURTADO,A      TL.03.001
HYE J LEE      PA.16.011

I
IBIAPINA,F.G.S.S.B.      PA.03.001, PA.08.005, PA.15.005, 

PA.15.010, PD.15.004, PD.15.005, 
PD.15.006, PD.15.008

INCOTE, J.      TL.15.002
IQUIZLI, R      PA.11.003
IQUIZLI, R.      PA.11.010
ISHIKAWA, WY      PD.04.027, PD.04.028

J
JAIMEZ, F.      PA.10.002
JANINI, L.      PA.18.001
J. CAPOBIANCO      PD.16.003
JIMÉNEZ-HEFFERNAN, A      TL.10.001
JORGE, M      TL.14.004
JORGE, P. B. A.      PD.01.046, PD.14.049
JUAREZ B. A.      PD.10.005
JUCELIO PM FILHO      PD.01.023
JUNGES, L.R.      PD.06.014, PD.06.015
JÚNIOR, J.M.A.      PD.01.048
JUNIOR, W.M.S.      PA.04.005
JUNIOR, W.R.F.      PD.03.012
JUNQUEIRA FILHO, E.A.      PA.14.012, TL.14.002
JUNQUEIRA, J. C. N.      PD.17.036

K
KAMAR, A.R.      PA.04.005
KANAS, A. F.      PD.03.020, PD.14.060
KANAS, P. I. F.      PD.14.060
KITAMURA F.C.      PA.06.005, PA.06.014
KITAMURA, F. C.      PA.06.004
KITAMURA, F.C.      PA.06.003, TL.06.010
KITANISHI, R.Y.      PA.04.005
KMOAWAD, S.M.      TL.07.004
KOENIGKAM-SANTOS M      PD.16.005
KOENIGKAM-SANTOS M.      TL.16.005
KOENIGKAM-SANTOS, M.      PD.16.006, TL.16.004

KOIFMAN, A.C.B.      PA.14.012, TL.14.002
KOZOROSKY JUNIOR, H.      PD.11.052
KRUGER, M.S.      PD.01.049
KRÜGER, M.S.      PD.01.020, PD.02.015, PD.06.012
KUNIYOSHI C.H.      PD.03.016
KUPSKE, A.      PD.01.020, PD.01.049, PD.02.015, 

PD.06.012
KURIMORI, C.O.      PD.14.054, PD.14.055, PD.14.057
KURIMORI, CO      PD.14.037

L
LANGE FILHO, R.      PA.17.007
LANGER, F.W.      PD.11.052
LANGWINSKI, R.      TL.06.001
LAT TIBANA      PD.11.032
LAUAR, L.Z      PD.11.061
LEÃO, R.V.      PA.01.012, PD.14.035, PD.14.054, 

PD.14.055, PD.14.057, PD.17.009
LEÃO, RV      PD.14.037
LEE, H. J.      TL.16.007
LEE, H.J.      TL.16.003
LEE, HJ      PD.16.015
LEE HW      PD.11.044
LEITE , C.C      PA.01.012
LEITE CC      PD.03.013
LEITE, C. C      PD.02.028
LEITE, C. C.      PD.17.014, TL.16.007
LEITE, C.C.      PD.01.034, PD.02.010, PD.02.016, 

PD.02.033, PD.07.004, PD.11.051, 
PD.14.035, PD.17.009, PD.17.010

LEITE, CC      PD.11.054, PD.14.037
LEITE, CC.      PD.01.030, PD.17.008
LEITE,C.C.      TL.16.003
LEITE, S.C.B.      PD.11.017
LEME, J.      PD.11.001
LEMOS, MD      PD.11.054
LEONARDO MACHADO ALEXANDRE      TL.10.002
LERNER, T.G.      PD.17.016
LEWIN, F.      PA.02.019
LIDIA CB BEZERRA      PA.07.001
LIMA, A.M.      PD.14.008
LIMA, B.M.      PD.16.030
LIMA, C.A.      PD.04.003
LIMA E.N.P.      PA.16.013
LIMA, E.N.P.      PA.13.001, PA.13.004, TL.13.002
LIMA, F.O.      PD.17.010
LIMA,H.J.V.      PA.15.010
LIMA, L. B. M.      TL.15.005
LIMA, LGCA      PA.11.012
Lima, M. C. L.      TL.13.001
LIMA M. C. L.      PD.10.005
LIMA,R.A      PA.15.005
LIMA,R.A.      PA.15.010, PD.15.006
LIMA, SUZANA F.      PA.10.001
LIMA, T.C      PA.01.012
LIMA, T.C.      PD.01.034, PD.17.010
LIMA,T.C.      PD.02.010
LINS, C. F.      PD.06.005, PD.06.006, PD.06.008, 

PD.06.009, PD.06.010, PD.06.011, 
PD.16.040, PD.16.045
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LINS, C.F.      PD.11.039, PD.14.018, PD.14.023, 
TL.06.006, TL.11.001, TL.11.002, TL.17.003

LISBOA, D. A.      TL.15.005
LM VEDOLIN      PD.11.032
LONGO, C. H      PD.14.050
LONGO, C.H.      PD.14.013, PD.14.038, PD.14.040
LONGO, CH      PA.14.018
LOPES, A.A.      PD.14.042
LOPES, A.K.B.F.      PD.11.039, PD.14.018
LOPES, F.C.R.      PD.11.017
LOUREIRO, R.M.      PA.03.004, PD.12.001
LOURENÇO, C.M.      PD.11.061, PD.11.068, TL.11.006
LOUZA, I. C. F      PD.14.054
LOUZA, I. C. F.      PD.14.055, PD.14.057
LOZANO, T. M.      PA.16.009
LUCATO L      PD.11.044
LUCATO, LT      PD.11.054
LUCATO, LT.      PD.11.018
LUCENA, D.      PD.14.013
LUCENA, D. M.      PD.14.050
LUCENA, D.M.S.      PD.14.040
LUERSEN, G. F      PA.01.017, PA.02.011, TL.01.008
LUGOKESKI, R      TL.01.003
LUIZA, C. P.      PD.01.055

M 
MACEDO, L. S.      PD.16.065
MACEDO, M. A. B. N.      PA.15.001
MACEDO, M.L.      PD.01.101
MACIEL, F.C.      PD.11.057
MAGALHÃES, M. D.      PD.01.100
MAIA, D. D. D.      PD.11.056
MAIA, G. C. B. U.      PA.15.001
MAIA JR, A.C.M.      TL.11.010
MANNATO, B      PD.14.033
MANSUR, M.C.D.      PD.11.039, TL.11.001, TL.11.002
MARAGNO, B.      PD.08.013
Marçal Filho, E. F. L.      TL.13.001
MARCELINO, A.S.Z.      PD.14.035, PD.17.009, 

PD.17.010 
MARCELINO, ASZ.      PD.17.008
MARCELINO; A. S. Z.      PD.17.014
MARCHIORI E.      PA.13.004, PA.16.013, PA.16.015, 

TL.13.002
MARCHIORI,E.      PD.16.019
MARCIO S MEIRA      PA.07.001
MARCO ANTONIO CONDÉ DE OLIVEIRA      TL.10.002
MARCOS R MENEZES      PD.01.023
MARIA AF COSTA      PA.07.001
MARIN, A.S.      PA.02.008
MARIZ FILHO, P. J. DA C.      PD.16.045, TL.11.001
MARIZ FILHO, P.J. DA C.      TL.11.002
MARIZ FILHO, P.J.DA C.      PD.11.039
MARQUES E.F.      PA.08.026
MARQUES, E.F.      PA.08.004, PA.08.010, PA.08.016, 

PA.08.018, PA.08.024, PA.08.027
MARRONE, S.      PA.01.006, TL.01.010
MARTINEZ, M.L.A.      PD.14.023
MARTINS D.L.N      PA.07.014
MARTINS D.L.N.      PA.07.007, PA.07.010

MARTINS, V.      PD.16.010
MARTINS.V.      PD.16.019
MASSELI, V.B.      PD.14.040
MASSELLI I.B.      PA.06.005, PA.06.014
MASSELLI, I. B.      PA.06.004
MASSELLI, I.B.      PA.06.003
MASSELLI, V.      PD.14.013
MASSELLI, V. B.      PD.14.050
MATIN MGM      PD.11.044
MATOS, B.A.      PA.12.005, PA.17.005
MATOS, M.A.A.      TL.11.001, TL.11.002
MATSUMOTO, J.K.N.      PA.02.008
MATSUMOTO, JKN      PD.04.028
MATTOS, M.G.      PA.03.006
MAURANO, A.      PA.17.007
MAZIM, S.      TL.11.005
MEDEIROS, A, C, T, P.      PA.14.011
MEDEIROS AK      PD.16.035
MEDEIROS, A.K.      PD.16.030
MEDEIROS, AK      PD.16.029
MEDEIROS, A.R.G.V.      PD.17.016
MEDEIROS, D.      PD.03.020
MEDEIROS, G. O. C.      PA.15.001
MEIRA, M.S      PA.02.017
MEIRA, M.S.      PA.17.016
MEIRELLES, G.S.      PD.16.030
MELLO, A      PD.11.087
MELLO, A.S.      PD.11.061, PD.11.068, TL.11.006
MELO, A.S.      TL.11.005
MELO, A. S. A.      PD.11.056
MELO, A.S.A.      PD.16.023
MELO, H.J.F.      PD.15.001
MELO, J. I. F.      TL.15.005
MELO, J.I.F.      PA.15.003
MELONI, I.      PA.04.005
MELO, R.A.B      PA.02.016, PA.03.008
MELO, R.A.B.      PA.07.019
MEMÓRIA,T.C.O      PD.02.027
MENDES GG      TL.07.003
MENDES, G.G      PA.02.010, PA.02.016, PA.02.017
MENDES, M. E.      PD.06.011
MENDONÇA, R.A.      PD.11.025, PD.11.038
MENEZES, M. R      PA.01.012
MENEZES, M.R.      PA.07.018, PD.01.034, PD.02.016, 

PD.02.033, PD.07.004
MENEZES, MR.      PD.01.030
MENEZES, R. S. A. A      PD.02.028
MENEZES, R.S.A.A      PD.14.055
MENEZES, R.S.A.A.      PA.01.012, PD.07.004
MENEZES, R.V.L.V.      TL.06.006
MENGATTI, J.      PD.10.006
MERJANE, V      PD.08.020
MICHELIS, G.      PD.01.059
MILANI, P.F.      PA.18.001
MILITO, M. A.      PD.14.063
MILITZER, J      TL.11.003
MIOLA, T.M.      PA.15.003
MIRANDA;C.L.V.M      PD.02.027
MIRANDA, J.A.      PD.01.034
MIZUSHIMA, E.K.      PD.06.014, PD.06.015
M. M.      PD.14.060
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MODESTO, JORGE L.      PA.10.001
MOGAMI, R      PA.14.012, TL.14.002
MOLINA MI      PD.01.050, PD.01.053
MONTEL, D.B      PA.02.019
MORAES D.      TL.16.005
MORAES, D.      TL.16.004
MORAES, F. Y.      TL.16.007
MORAES,H.A.      PA.15.010
MORAES, R. DOS S.      TL.11.002
MORAES, R.DOS S.      TL.11.001
MORAES T      PD.04.020
MORAES, T. C.      PD.11.056
MORAIS, TC      PD.04.027, PD.04.028
MORALES, J. C. T.      PD.14.063
MOREIRA BL      PD.16.035
MOREIRA, BL      PD.16.029
MOREIRA, N. C.      PD.15.007
MORITA, T.O.      PD.01.015, PD.01.016, PD.01.051, 

PD.01.063
MORITA; TO      PD.02.014
Mosci, C.      TL.13.001
MOSCI C.      PD.10.005
MOSCI, C.      PD.10.006
MOTTA LEAL FILHO JM      PA.07.002
MOTTA LEAL FILHO, J.M      PA.07.016
MOURA-FILHO, J.P      PD.14.055
MOURA, J.C.      PA.11.011
M. T. A. SAIEG      PD.16.002
M. T. LALONI      PD.16.002
MUELLER, E.M.L.      PD.14.051
MUFAREG, R.      PD.14.013
MULLER, C. I. S.      PD.16.040, PD.16.045
MUNHOZ, B.S.      PD.15.001
MURAKOSHI, R. W.      PD.03.020
MURAKOSHI, R.W.      PA.03.004, PD.03.012, PD.12.001
MURTA, C      TL.02.002

N
NAHAS, WC      TL.02.002
NASCIMENTO ED      PD.16.005
NASCIMENTO, FBP      PD.11.054
NASSER F      PA.07.014, PA.07.016
NASSER, F      PA.07.002
NATALLY SMR HORVAT      PD.01.023
NAVES, E.A.      PD.14.008
NEGRÃO, E. M. S.      PA.08.011
NERI, SIMONE V.      PA.10.001
NETO, W.A.      PD.11.038
NEWMAN, G      TL.07.004
NICOLAU FC GUERREIRO      PA.16.011
NICOLAU S GUERREIRO      PD.01.022
NICO, M.A.C.      PA.14.017
NOBESCHI, L.      PD.15.001
NOGUEIRA-BARBOSA MH      PD.16.005
NOGUEIRA-BARBOSA, M, H.      PA.14.011
NOGUEIRA-BARBOSA, M. H.      PD.14.002
NOGUEIRA-BARBOSA, MH.      TL.14.004
NOGUEIRA, C.C.B.      PD.01.048
NOGUEIRA-FILHO, J.M.      PD.04.003
NOGUEIRA, F.M.      PD.17.016

NOGUERES,M.A.S.P.      PA.10.007
NOMURA CH      PD.04.020
NOMURA, C.H.      PA.02.008
NOMURA, CH      PD.04.027, PD.04.028
NOMURA,C.H.      PD.04.003
NORO, F.      PD.11.056
NOSCHANG J.      PA.17.016
NOVACK, P. R.      PD.01.055
NOVILLO, A.A.      PD.14.061
NUNES, R.H.      PD.11.025, PD.11.038, TL.11.010

O
OH, GHY      TL.10.001
OKAMOTO T.Y.      PA.16.015
OLIVEIRA,A.C.A.S.      PA.15.005, PA.15.010
OLIVEIRA A. D.      PA.12.009
OLIVEIRA, A. I      PD.02.028
OLIVEIRA, A.I.      PD.14.035, PD.17.009
OLIVEIRA, A. R. DE      PD.15.007
OLIVEIRA, B.      PD.01.015, PD.01.047, PD.01.063, 

PD.01.067
OLIVEIRA, B. S. P.      TL.16.007
OLIVEIRA, B.S.P.      PD.02.033
OLIVEIRA, BSP.      PD.17.008
OLIVEIRA. B. S. P.      PD.17.014
Oliveira, C. S.      TL.13.001
OLIVEIRA, C. S.      PD.10.006
OLIVEIRA DJL      PD.11.044
OLIVEIRA, D.S.      PD.04.003, PD.16.007
OLIVEIRA, DS      PD.04.028
OLIVEIRA, E.J.      PD.15.001
OLIVEIRA, H.      PA.04.005
OLIVEIRA, H.M.N.S.      PA.16.007
OLIVEIRA, IL      TL.11.003
OLIVEIRA, I. R. S.      PD.17.036
OLIVEIRA, J. C.      TL.15.005
OLIVEIRA, J.S.      PA.15.003
OLIVEIRA, L.B.T.      PD.01.054, PD.11.089, PD.14.051
OLIVEIRA, L. DE S.      PD.06.005
OLIVEIRA, L.R.      PD.01.101
OLIVEIRA MC.      TL.16.005
OLIVEIRA, M.C      TL.16.004
OLIVEIRA NETO, J. A.      PD.06.011
OLIVEIRA, N. F. C.      PD.06.011
OLIVEIRA, R      PD.11.087
OLIVEIRA, R. A. S.      PD.01.061
OLIVEIRA, W.R.      PD.14.028
OLIVETTI B.C.      PD.03.016
OLIVETTI, B. C.      PD.03.020
ONO C. R.      PA.10.004
ONO, CR      TL.10.001
OSORIO, A.      PA.10.002
OTONI J.C.      PA.03.007
OTONI, J.C      PA.02.017
OTONI, J.C.      PA.17.016

P
PACHECO, E.O.      PD.16.023
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PACHECO, F.T.      PD.11.025, PD.11.038, TL.11.010
PACHECO, FT      TL.11.004
PADULA, M      PD.14.033
PAIVA AF      PD.04.020
PAIVA, A.F.L.      PD.04.003
PAIVA, AFL      PD.04.027, PD.04.028
PAIVA, O.A.      TL.17.002
PAIXÃO, P. H. V.      PD.11.071
PAIXAO, T.S.A      PD.02.033
PAIXÃO, T.S.A.      PD.07.004
PAIXÃO. TSA.      PD.01.030
PALMEIRA, R.T.B.A.      PD.11.051, PD.16.021
PALMEJANI M. A.      TL.11.009
PALMEJANI, M.A.      PD.11.061, PD.11.068, TL.11.006
PANCINI, G. S.      PD.16.010
PANIZZA, P.S.B      PD.02.028
PANIZZA, P.S.B.      PD.07.004
PANIZZA, PSB      PD.01.030
PAOLA EMANUELA POGGIO SMANIO      TL.10.002
PARANHOS, P      PD.14.062
PARGA JR      PD.04.020
PARRA, L. Q.      PD.01.100
PAULA NVP BARBOSA      PA.07.001
PAVANI, A.V.B      PD.04.002
PAVANI, A.V.B.      PD.16.021, TL.06.002, TL.16.002
PEDROLLO, I.M.      PD.01.020, PD.01.049, PD.02.015, 

PD.06.012
PEDRO S PANIZZA      PD.01.022
PEIXOTO, LRM      PA.07.017
PEIXOTO, M.C.G.      PD.11.039, PD.14.023
PEIXOTO, M.R.      PA.03.004
PELANDRE, GL.      PA.01.005, TL.01.009
PEREIRA, A.M.A.      PD.02.016, PD.02.033
PEREIRA, D.B.      PD.11.021
PEREIRA, M.      PD.11.001
PEREIRA, M.A.H.      PD.01.016
PEREIRA, N.P.      PA.08.018
PEREIRA, P. J.      PD.01.047
PEREIRA, P.J.      PD.01.015, PD.01.063
PEREIRA, R.F.B.      PD.02.016
PERES, C.B.V.      PA.11.011
PESSANHA, L.B.      PD.08.013
PESSOA, F.M.C.      PD.16.023
PETTIBON K      TL.07.004
PFLUCK, B.P.M.      PD.03.003
PINHEIRO, R. A.      PD.11.056
PINHO, L.G.      PD.14.051
PINTO, G      PD.02.014
PINTO, G.      PD.01.051
PINTO, G.A.D.H.      PD.01.016
PINTO G.R.      PA.06.005
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