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TRABALHO ORIGINAL

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.01.001
AVALIAÇÃO DA DWI POR RESSONÂNCIA MAGNÉ-
TICA NA CARACTERIZAÇÃO DE LESÕES HEPÁTI-
CAS EM PACIENTES PORTADORES DE HEPATO-
CARCINOMA
Autores: SILVA, M.G; ARRUDA M.F.; GUIMARÃES M.D.
Instituição: AC CAMARGO CÂNCER CENTER
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A Ressonância Mag-
nética (RM) ponderada por Difusão (DWI) é uma técnica de 
grande potencial para o diagnóstico e sobrevida dos pacientes 
portadores de neoplasia do fígado, pois diferencia o parên-
quima hepático saudável do tumoral ao avaliar a restrição 
dos movimentos das moléculas de água e proporciona uma 
análise quantificativa do tecido hepático através do cálculo 
do coeficiente aparente de DWI (ADC). Com isso, o objeti-
vo deste estudo foi correlacionar os achados da DWI com a 
classificação LI-RADS e avaliar perfil radiológico das lesões 
suspeitas para HCC
Material(is) e método(s): Este estudo tratou-se ser uni-
centrico, retrospectivo, quantitativo e qualitativo realizado 
através da análise dos exames de RM do abdome no período 
de 2015 á 2018 totalizando 51 lesões sugestivas de HCC. A 
análise quantitativa da lesão foi realizada em b 600 e b 200 
através da medida dos ADCs com 3 ROIs idênticos medindo 
50% a lesão. O primeiro ROI quantificou 50% da área da 
lesão o segundo foi colocado no tecido adjacente é o terceiro 
quantificou o tecido paravertebral.
Resultados e discussão: A média de restrição à difusão 
para LI-RADS 4 e LI-RADS 5 foram respectivamente (1,32 
± 2,33 x10-3mm2/s e 1,36± 2,40 x10-3mm2/s). Semelhan-
tes a outros resultados encontrados na literatura com perfil 
radiológico ao este trabalho (1,31 ±0, Abdominal / Digesti-
ve Tract× 10 -3mm2 /s 1,35 ± 0,38 x 10-3mm2/s). A média 
do ponto de corte foi de 1,Nuclear Medicine x 10-3mm2/s, 
AUC 82% com taxas de sensibilidade 86% e especificidade 
de 43%. E a média do ponto de corte encontrado em outros 
estudos semelhantes a este foi de 1.Breast x 10-3mm2/s com 
taxas de sensibilidade de 88,5% e especificidade de 43,8% 
demostrando que a DWI determina boas taxas de sensibilida-
de e especificidade para HCC.
Conclusões: A sequência DWI foi capaz de caracterizar le-
sões focais hepáticas de alta probabilidade para malignidade 
(LI-RADS 4 e 5). Para lesões LI-RADS 4 e 5 predominou 
alto sinal em T2, realce arterial, washout, pseudocápsula e 
restrição à DWI com média de tamanho de 4,5 cm no maior 
eixo. No presente estudo a DWI demonstrou AUC de 82% 
com taxa de 86% de sensibilidade e 43% de especificidade 
para o diagnóstico de HCC.
Autor Responsável: Melissa Gonçalves Silva
E-mail: melissa.2026@hotmail.com
Palavras-Chave: Hepatocarcinoma; LI-RADS; Ressonância 
Magnética; DWI; ADC.

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.01.053
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA CONCENTRAÇÃO DE 
FERRO HEPÁTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Autores: SANTIAGO, R.A.; PACHECO, B.O.; LEITE, 
M.O.; ZACARIAS, M.S.; PUCHNICK, A.; VELLONI, F.G.; 
BLASBALG, R.
Instituição: DASA-SP
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Estabelecer os valo-
res de normalidade de T2* e R2* na população sem fatores 
predisponentes conhecidos para sobrecarga férrica hepática. 
Determinar os intervalos de confiança para o diagnóstico de 
sobrecarga férrica. Correlacionar e comparar os resultados 
obtidos com as diferentes curvas de calibração para cálculo 
de concentração de ferro hepáticos existentes.
Material(is) e método(s): Foram avaliados retrospectiva-
mente 303 ressonâncias magnéticas do abdome superior em 
pacientes sem história sobrecarga férrica hepática. Os exames 
foram realizados em dois aparelhos:  Optima MR450w GEM 
1,5T, (GE Healthcare, USA) e Magnetom Skyra 3,0T (Sie-
mens Healthcare, Germany). Realizou-se a mensuração nos 
mapas de R2* adquiridos por meio de sequências complexas 
(IDEAL-IQ, GE Healthcare; e Liverlab Q-Dixon, Siemens 
Healthcare). As medidas foram feitas com um ROI (region of 
interest) com área mínima de 250 mm2, no lobo hepático di-
reito, evitando-se vasos e vias biliares intra-hepáticas, lesões 
focais e regiões com artefatos. A hipótese de normalidade dos 
dados em relação ao T2* e R2* foi confirmada por meio da 
estatística de Shapiro-Wilk; as abordagens de comparação fo-
ram realizadas através do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 
e pelo teste t de Student.
Resultados e discussão: A média e o desvio-padrão do valor 
de T2* na população estudada foram respectivamente de 30,6 
ms e 8,1 ms, com intervalo de confiança entre 14,67 a 46,53 
ms. O valor de R2* apresentou média de 35,5 Hz e desvio 
padrão de 12,5 Hz, com intervalo de confiança foi de 11,02 a 
60,09 Hz. Os valores encontrados se aproximam da curva de 
calibração proposta por Garbowski et al.
Conclusões: A ressonância magnética é uma ferramenta con-
solidada e não invasiva para quantificação de ferro hepático.  
O nosso estudo se propôs a estabelecer valores de normali-
dade de T2* e R2* na população sem fatores predisponentes 
para sobrecarga férrica hepática, uma vez que os estudos rea-
lizados para calibrar os valores de T2* e R2* àqueles de LIC 
foram realizados em pacientes com sobrecarga conhecida.   A 
curva de calibração que mais se aproxima dos nossos resulta-
dos é aquela proposta por Garbowski et al., sendo esta a nossa 
recomendação para estimativa dos valores de LIC.
Autor Responsável: Rafael Andrade Santiago
E-mail: rafaelandradesantiago@gmail.com
Palavras-Chave: LIVER IRON CONCENTRATION,MAG-
NETIC RESONANCE IMAGING,LIVER IRON OVERLOAD

ABDOMINAL / TRATO DIGESTÓRIO
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TEMAS LIVRES (TL)

TL.01.001
ACURÁCIA DE UM PROTOCOLO DE RM RESUMI-
DO PARA O RASTREAMENTO DE CARCINOMA HE-
PATOCELULAR EM FÍGADOS CIRRÓTICOS
Autores: NOSCHANG, J.; TRIDENTE, C.F.; MUSSI, T.C.; 
LUZ, D.C.; NUNES, L.M.A.O.;  BARONI, R.B.; YAMAU-
CHI, F.I.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar o desempenho 
de um protocolo de ressonância magnética (RM) resumido, 
sem contraste intravenoso, para o rastreamento de carcinoma 
hepatocelular (HCC) em pacientes em risco.
Material(is) e método(s): Estudo restrospectivo aprovado 
pelo Comitê de revisão institucional e comitê de ética. Foram 
incluídos no estudo os exames de RM do abdome superior re-
alizados para avaliação de hepatopatia crônica, no período de 
janeiro de 2015 a dezembro de 2015.  Excluíram-se os estu-
dos dos pacientes com antecedente de CHC tratado (ressecção 
cirúrgica, ablação por radiofrequência, terapia de emboliza-
ção e / ou transplante hepático) e os  estudos subsequentes de 
um mesmo paciente. Três radiologistas com diferentes níveis 
de experiência em RM abdominal (LI-RADS) concordaram 
em participar deste estudo: dois radiologistas especializados 
em imagem abdominal (sendo um mais experiente e outro 
com experiência intermediária) e um "fellowship" em radio-
logia abdominal (menos experiente). Foram interpretados 139 
estudos de RM do abdome superior com protocolo resumido, 
constituído somente das sequências T2, T2 FAT SAT,  difusão 
e "chemical shift". O padrão de referência utilizado foram os 
própios estudos de RM realizados na rotina do serviço (inclu-
ído as sequências pós contraste), previamente analisados pela 
categorização LI-RADS. Avaliou-se  a acurácia na detecção 
de CHC, coeficiente k e a concordância de análise.
Resultados e discussão: Foram incluídos para analise 139 
pacientes, sendo 38 mulheres e 101 homens. A análise da 
detecção dos nódulos suspeitos para CHC foram obtidas 
utilizando dois possíveis pontos de corte: positivo os cate-
gorizados no padrão de referência como LR-5 e positivo in-
cluindo os LR-4 e os LR-5. A sensibilidade, especificidade 
e acurácia quando considerado positivo apenas os LR-5 foi 
de 93,2%, 68,4%, 76,3% (leitor mais experiente), 93,2%, 
71,6% 78,4% (experiência intermediária), 95,5%, 68,4%, 
77,0% (menos experiente), respectivamente. A sensibilida-
de, especificidade e acurácia quando considerado positivo 
os LR-4 mais os LR-5, foi de 88,3%, 77,2%, 82,0% (leitor 
mais experiente), 85,0%, 78,5%, 81,3% ( experiência in-
termediária), 85,0%, 73,4%, 78,4% (menos experientes), 
respectivamente. Houve grau moderado de concordância 
inter-observador na detecção das lesões LR-4 e LR-5.
Conclusões: O protocolo resumido de RM proposto (com 
menor tempo e custo de exame) demonstrou alta sensibili-
dade para o rastreamento de CHC em pacientes de alto risco.
Autor Responsável: Julia Noschang
E-mail: julia_noschang@hotmail.com
Palavras-Chave: LI-RADS,carcinoma-hepatocelular,rastre-
amento,protocolo-RM

TL.01.002
DEFECOGRAFIA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTI-
CA: EXPERIÊNCIA NA PRÁTICA CLÍNICA
Autores: OLIVEIRA, E. R.; GONCALVES, A. N. S.; NACIF, 
M. S.; MARTIN, M. F.; INDIANI, J. M. C; z;

Instituição: UNIDADE DE RADIOLOGIA CLÍNICA 
LTDA.
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Este artigo tem por ob-
jetivo a análise do perfil populacional dos pacientes que se 
submeteram ao exame de defecografia por ressonância mag-
nética, bem como de seus principais achados e diagnósticos 
de imagem.
Material(is) e método(s): Estudo retrospectivo e descritivo 
baseado em banco de dados, no qual foram selecionados 36 
exames de defecografia por ressonância magnética realizadas 
no período de janeiro de 2017 a outubro de 2018. Os pacientes 
foram avaliados quanto à idade, sexo e os diagnósticos en-
contrados. O estudo descreve a sequência de interpretação do 
exame, com análise da anatomia da pelve e suas disfunções, 
incluindo as quantificações através das linhas pubococcígea, 
linha H, linha M e ângulo anorretal.
Resultados e discussão: Dos 36 pacientes estudados, 33 
apresentaram alterações radiológicas, sendo a maioria do 
sexo feminino (93,94%). A idade variou de 20 a 79 anos, com 
idade média de 50,58 anos. Vinte e cinco pacientes tinham 
40 anos ou mais e onze tinham menos de 40. Os diagnós-
ticos mais frequentes foram de retocele (44,44%), cistocele 
(41,67%), enterocele (27,78%), prolapso retal (19,44%) e 
descenso perineal aumentado (25,0%). Sete pacientes apre-
sentaram esvaziamento retal insuficiente (19,44%). Os acha-
dos menos frequentes incluíram flacidez do assoalho pélvico 
(11,11%), espessamento parietal focal (inflamação) (2,78%), 
anismo (2,78%), prolapso tricompartimental (2,78%) e peri-
toniocele (2,78%).
Conclusões: A acurácia da defecoRM na caraterização de 
partes moles permite o diagnóstico e até mesmo a graduação 
de diversas causas de distúrbio do assoalho pélvico segundo 
seus compartimentos, beneficiando desde pacientes jovens 
até maiores de 40 anos.
Autor Responsável: Ester Ruiz de Oliveira
E-mail: ester.r.o@hotmail.com
Palavras-Chave: Defecorressonância; Constipação intesti-
nal; Retocele; Prolapso retal.

TL.01.004
UTILIDADE DO MÉTODO DIXON CONVENCIONAL 
PARA AVALIAR A DEPOSIÇÃO DE GORDURA NO FÍ-
GADO EM UM GRUPO DE PACIENTES COM NASH, 
EM COMPARAÇÃO COM A ANÁLISE PDFF.
Autores: LEAO-FILHO, H; BELMONTE, D; MIRANDA, 
T; BORDINI, A; FABIANA, L; CLARK, P; CHUA-ANU-
SORN, W; ROCHA, M
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSI-
DADE DE SÃO PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A Fração de Gordura 
por Densidade de Prótons (PDFF) é a maneira mais precisa de 
quantificar a esteatose, mas não está disponível na maioria dos 
scanners. As sequências 3DGRE Dixon estão disponíveis e 
podem ser usadas para quantificar a esteatose, com o problema 
da influência R2 *. Nosso objetivo é comparar uma seqüência 
convencional de Dixon com a técnica PDFF em pacientes com 
NASH, analisando o impacto dos valores de R2 *.
Material(is) e método(s): Analisamos 102 pacientes com 
NASH com biópsia (feita dentro de 6 meses). Uma RM de  
3T foi usada para determinar a fração de gordura (FF) e R2* 
da água (R2 * W) com PDFF. Nós usamos uma sequência 
3DGREDixon. Foram ainda incluídos 14 voluntários sem do-
ença hepática e ferritina normal. Uma ROI abrangendo toda 
a área do fígado em uma fatia foi escolhida nos mapas PDFF, 
com um ROI similar nas imagens Dixon. A deposição de gor-
dura (FD) na sequência de Dixon foi calculada da seguinte 
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forma: FD = 100x ((INPhase-OutPhase) / (2 x InPhase))
Resultados e discussão: -FF valor médio: 14,4% (DP = 9,2 
/ min = 4,1% / máx = 54,8%). -FF do PDFF apresentou um 
coeficiente de correlação elevado (CC) com o Dixon conven-
cional (CC = 0,96 / p <0,01) / -R2 * W valor médio: 67,5s-1 
(DP = 42,0 / min = 34,5s-1 / Max = 384s-1). O limi
Conclusões: O FF estimado pelo PDFF é muito semelhante 
à técnica 3D Dixon nos pacientes NASH avaliados em uma 
máquina 3T - O Coeficiente de Correlação entre as técnicas é 
inferior somente quando o R2 * é> 69,9 s-1.
Autor Responsável: Hilton Leao Filho
E-mail: hiltonmlf@gmail.com
Palavras-Chave: Ressonância,Esteatose,Dixon,PDFF,R2*,-
Fígado,NASH

TL.01.005
AVALIAÇÃO DE NÓDULOS HIPERECOGÊNICOS 
HEPÁTICOS IDENTIFICADOS NA ULTRASSONO-
GRAFIA E A CORRELAÇÃO COM RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA
Autores: ELIAS, L. A. R. ; YAMAUCHI, F. I. ; BARONI, R. 
H. ; FRANCISCO NETO, M. J. ;
Instituição: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA 
BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar a eficácia da 
ultrassonografia (US) na predição de hemangiomas hepáti-
cos, tendo como padrão ouro a ressonância magnética (RM).
Material(is) e método(s): Estudo retrospectivo de nódulos 
hiperecogênicos hepáticos identificados na US e a correlação 
com estudo seccional comprovatório de RM, com critérios 
definitivos de hemangioma. 
Selecionados homens e mulheres submetidos a US de abdo-
me superior e total no hospital X, em São Paulo, no período 
de janeiro/2016 a dezembro/2017 que tinham RM também 
deste período. Características analisadas da imagem à US: ta-
manho lesão hiperecogênica, homogeneidade / heterogenei-
dade, multiplicidade,  presença ou não de esteatose , reforço / 
sombra acústica posterior e calcificação.
Resultados e discussão: A análise retrospectiva do total de 
201 casos selecionados de US de abdome revelou a presença 
de nódulo hiperecogênico hepático em 88. Destes 88 casos, 
69 confirmaram-se hemangioma na RM, sendo 40 mulheres 
e 29 homens, com idade variando entre 24 e 85 anos e tama-
nho da lesão entre 0,4 e 5,3 cm. Valor preditivo positivo de 
78,4%.  Dos casos confirmados de hemangioma, 40 apresen-
taram-se como nódulo único na US e 59 como nódulo ho-
mogêneo. Em nenhum foi observado calcificação ou artefato 
de atenuação do feixe sonoro (reforço / sombra posteriores).  
Do total de casos de hemangioma, 65 não tinham infiltração 
hepática gordurosa, 68 não eram hepatopatas e 67 não tinham 
antecedente oncológico.  Dos 14 casos de nódulo hiperecogê-
nico hepático que não se confirmaram hemangioma, 5 casos 
não tiveram expressão do achado ultrassonográfico na RM 
e 9 casos tiveram diagnósticos diferentes de hemangioma.  
Destes 9 casos, 2 se confirmaram como adenoma,  1 como 
hiperplasia nodular focal, 3 como área de esteatose focal, 1 
se confirmou hepatocarcinoma e em 2 o nódulo correspondia 
a área previamente tratada com radioablação (uma por hepa-
tocarcinoma e outra por metástase colorretal). Vide Tabelas 
1 e 2 em anexo.
Conclusões: Do exposto confirmou-se que nódulo hipereco-
gênico hepático é virtualmente diagnóstico de hemangioma 
em pacientes que não tenham esteatose hepática.
Autor Responsável: Laís Antonina Ribeiro Elias
E-mail: laisantonina@gmail.com
Palavras-Chave: Nódulo, hiperecogênico, hepático, hemangioma

ENSAIO PICTÓRICO

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.01.003
APRESENTAÇÃO POR IMAGEM DE SÍTIOS EXTRA-
PÉLVICOS DA ENDOMETRIOSE PROFUNDA
Autores: BARBISAN, C.C.; MEDEIROS,A.K.; LIBANIO, 
B.B.; GOMES,N.B.; TORRES, L.R.; ABRAO,M.S.; RACY,D.J.
Instituição: BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO 
PAULO
Introdução e objetivo(s): A endometriose extrapélvica ou ex-
tragenital é definida pela ocorrência da endometriose fora da 
pelve, sendo uma condição rara (apenas 8,9%) e com uma am-
pla variabilidade de apresentação, tanto clínica, quanto radio-
lógica, o que torna o seu diagnóstico um desafio. Este trabalho 
tem como objetivo revisar os principais achados de imagem da 
endometriose extrapélvica.
Método(s): Foram avaliados os estudos de imagem do ar-
quivo médico de pacientes com diagnóstico de endometriose 
profunda extrapélvica.
Discussão: A endometriose é uma doença enigmática caracte-
rizada pelo desenvolvimento de tecido endometrial fora da ca-
vidade uterina, atingindo até cerca de 2-11% das mulheres em 
idade reprodutiva, gerando um amplo impacto na qualidade 
de vida dessas pacientes, que frequentemente apresentam dor 
pélvica crônica e infertilidade. As localizações extrapélvicas 
são diversas, muitas vezes inusitadas e de apresentações vari-
áveis, sendo os locais mais comuns o trato gastromintestinal 
(32.3%); trato urinário (5.9%); e outros sítios (61.8%) incluin-
do pulmão, umbigo, fígado, vesícula biliar, pâncreas, nervos 
pélvicos, região inguinal e parede abdominal, entre outros.
Conclusões: Uma vez que a endometriose extrapélvica é uma 
condição rara com apresentação variável, cujo diagnóstico clí-
nico não é fácil, cabe muitas vezes ao radiologista estar atento 
ao quadro clínico de pacientes mulheres, principalmente quan-
do em idade fértil, afim de correlacioná-lo com os achados de 
imagem, que podem apresentar-se através de alterações sutis.
Autor Responsável: Cinthia Callegari Barbisan
E-mail: cinthia_barbisan@hotmail.com
Palavras-Chave: endometriose,extrapélvica,ressonancia,ul-
trassonografia,atípicos

PI.01.006
EMERGENCIAS VASCULARES ABDOMINAIS: UMA 
ABORDAGEM RADIOLÓGICA
Autores: VIDAL, B.P.C., FERREIRA, C.F, PENACHIM, 
T.J., LAHAN, D.M., PRANDO, A., RODSTEIN, M.A.M.
Instituição: HOSPITAL VERA CRUZ - CENTRO RADIO-
LÓGICO CAMPINAS
Introdução e objetivo(s): A avaliação emergencial dos diver-
sos métodos de imagem é cada vez mais freqüente na prática 
do médico radiologista, tendo em vista o aumento na demanda 
de exames complementares nos pronto atendimentos, assim 
como os avanços tecnológicos que propiciam maior sensibi-
lidade diagnóstica aos métodos atuais, que se encontram cada 
vez mais disponíveis. O presente estudo tem como objetivo 
demonstrar, de forma esquemática e através de imagens ilus-
trativas os subgrupos de patologias vasculares emergenciais 
abdominais, citando seus principais exemplos e respectivos 
achados de imagem.
Método(s): Serão utilizados como métodos diagnósticos a 
tomografia computadorizada (TC) e ressonância magnética 
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(RM), bem como as suas reformatações multiplanares e tridi-
mensionais (3D). As imagens utilizadas neste trabalho foram 
adquiridas em um hospital de alta complexidade e arquivo 
pessoal dos autores.
Discussão: Os métodos de aquisição de imagem atuais, es-
pecialmente a tomografia computadorizada multislice, que 
possibilita aquisições volumétricas em curtos períodos, alia-
dos aos softwares que permitem reformatações multiplana-
res e tridimensionais (3D), são uma importante ferramenta 
no diagnóstico e programação cirúrgica, pois possibilitam 
avaliação angiográfica precisa e não-invasiva. Diversas são 
as etiologias dos acometimentos vasculares abdominais, po-
dendo ocorrer em decorrência de eventos traumáticos ou em 
decorrência de roturas aneurismáticas, dissecções arteriais, 
tromboembolismos, torções, ou até mesmo iatrogênicas (pós-
-procedimentos).
Conclusões: Apesar de não constituirem a maior porcenta-
gem dos atendimentos em pronto-socorro, as emergências 
vasculares abdominais merecem atenção especial devido 
ao risco de evolução desfavorável, caso não haja avaliação 
adequada e imediata. Os métodos de imagem atuais são fer-
ramenta importante no diagnóstico e programação cirúrgica, 
portanto cabe ao radiologista identificar as alterações e for-
necer o diagnóstico preciso ao médico assistente, a fim de 
otimizar a condução do paciente no ambiente hospitalar.
Autor Responsável: Bruno Prado Cortizo Vidal
E-mail: bruno.vidal89@gmail.com
Palavras-Chave: emergencias,vasculares,abdominais,infar-
to,disseccao,tromboembolia,iatrogenia

PI.01.008
ALÉM DA APENDICITE – APRESENTAÇÕES INCO-
MUNS DO APÊNDICE CECAL E SITUAÇÕES QUE 
MIMETIZAM APENDICITE NA EMERGÊNCIA
Autores: DEFENDI, L.A.; REIS-FILHO, AJ.S; ZANONI, 
B.B.; SAVOIA P.; RAHAL JR. A.; CRUZ SANTOS A.R.; 
FRANCISCO-NETO M.J.; FUNARI M.B.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): A apendicite associada à presen-
ça de fecalito representa a causa mais comum de acometi-
mento abdominal agudo. Todavia, outras patologias sediadas 
no apêndice ou em órgãos adjacentes podem mimetizar essa 
condição, como neoplasias primárias do apêndice, apendicite 
associada a hérnias, diverticulose  e diverticulite de apêndi-
ce,  intussuscepção, corpos estranhos intraluminais, lipoma-
tose do apêndice e apendagite apendicular. O presente ensaio 
objetiva reunir apresentações menos comuns do apêndice e 
descrever seus principais achados nos exames de imagem.
Método(s): Foram revisados os registros de laudos radioló-
gicos do serviço nos últimos 10 anos. Imagens de ultrasso-
nografia (US), tomografia computadorizada (TC) e ressonân-
cia magnética (RM) foram reunidas no formato de casos de 
acordo com a patologia em questão: neoplasias (epiteliais / 
carcinoides), endometriose, diverticulite, volvo, apendagite e 
intussuscepção. Acompanhando as imagens, seguem-se breves 
explicações sobre a patogênese e o manejo de cada condição.
Discussão: Há uma vasta gama de diagnósticos diferenciais 
para o quadro de dor no quadrante inferior do abdome. Diver-
sas condições menos comuns podem surgir primariamente do 
apêndice ou secundariamente a partir do intestino delgado, 
cólon, apêndices epiploicos, omento ou órgãos adjacentes 
do quadrante inferior direito. Os sinais e sintomas clínicos 
dessas entidades são usualmente inespecíficos e podem se 
sobrepor a sintomas de apendicite aguda ou mimetizar ou-
tras condições abdominais. A TC tem alta acurácia no reco-
nhecimento da apendicite e de outras patologias incomuns 

do apêndice, consagrando-se como o método se escolha na 
avaliação da dor abdominal aguda.
Conclusões: Comparadas à frequência da apendicite aguda, 
outras condições envolvendo o apêndice são raras, mas ge-
ralmente requerem manejo alternativo. Desta maneira, é de 
suma importância familiarizar o radiologista, principalmente 
o mais jovem, com os aspectos de imagem das patologias 
menos comuns do apêndice e das situações que mimetizam a 
apendicite na urgência, evitando-se hospitalização e cirurgias 
desnecessárias em alguns casos.
Autor Responsável: LARISSA DE ANDRADE DEFENDI
E-mail: LARIAD@GMAIL.COM
Palavras-Chave: apendicite,apendagite,mucocele,volvo

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.01.025
O PAPEL DA IMAGEM NA AVALIAÇÃO PRÉ-OPERA-
TÓRIA DE NEOPLASIAS MALIGNAS HEPÁTICAS: 
CARCINOMA HEPATOCELULAR, COLANGIOCAR-
CINOMA E METÁSTASES COLORRETAIS.
Autores: LEITE, C.B.F.; ALVES, I.S.; CAMERIN, G.R.; 
OLIVEIRA, C.V.; GUERREIRO, N.F.C.; CERRI, G.G; VIA-
NA, P.C.; PEREIRA, A.M.A.; LEITE, C.C.; HORVAT, N.;
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Introdução e objetivo(s): Os diferentes métodos de imagem 
possuem grande importância na avaliação pré-operatória das 
principais neoplasias malignas hepáticas. Cada modalidade 
possui seu papel no rastreio, diagnóstico, controle e plane-
jamento terapêutico destes casos, sendo, portanto, comple-
mentares. O objetivo deste estudo é revisar didaticamente o 
papel de cada modalidade na avaliação destes tumores, com 
enfoque na abordagem pré-operatória, ressaltando os princi-
pais aspectos a serem reportados à equipe multidisciplinar.
Método(s): Será realizado um ensaio pictórico de casos diag-
nosticados e seguidos no nosso serviço, enfatizando o que o ra-
diologista precisa saber e reportar no relatório, mostrando as al-
terações identificadas nos diferentes métodos. Também será feita 
uma revisão de conceitos anatômicos essenciais, de importantes 
técnicas cirúrgicas e dos principais guidelines e protocolos reco-
mendados para o diagnósticos e manejo destas patologias.
Discussão: O carcinoma hepatocelular (CHC) é a neoplasia 
maligna primária mais comum do fígado. Seus principais 
fatores de risco são hepatites virais (B e C), etilismo e do-
ença hepática gordurosa não alcoólica, e mais de 80% dos 
casos diagnosticados já apresentam cirrose. O rastreamento 
do CHC é realizado através da ultrassonografia (com ou sem 
a dosagem da alfa-fetoproteína) nos pacientes cirróticos ou 
com hepatites virais crônicas. Quando uma massa suspeita 
é identificada, solicita-se uma tomografia computadorizada 
(TC) ou uma ressonância magnética (RM) para confirmar o 
diagnóstico. O colangiocarcinoma (CC) é a segunda neopla-
sia primária mais comum. Seus fatores de risco são: infecção 
parasitária, cisto de colédoco, colangite esclerosante primá-
ria e colangite piogênica recorrente. Os colangiocarcinomas 
peri-hilares representam a maioria dos tumores (70%) e po-
dem ser classificados de acordo com o acometimento vascu-
lar, biliar e metastático. As metástases hepáticas de câncer 
colorretal são a neoplasia maligna mais comum do fígado e 
também o tipo de metástase mais comum para este órgão. 
Alguns procedimentos cirúrgicos realizados em duas etapas 
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foram recentemente propostos para aumentar a ressecabilida-
de destes tumores e tem como base a ligação ou embolização 
de um ramo da veia porta para produzir hipertrofia do lobo 
de interesse.
Conclusões: O conhecimento das principais modalidades de 
imagem do fígado é essencial para o manejo dos principais tu-
mores hepáticos malignos. São modalidades complementares 
que apresentam, cada uma, suas vantagens e desvantagens.
Autor Responsável: Cristyano Bismark Ferreira Leite
E-mail: cristyano.bismark@gmail.com
Palavras-Chave: CHC,colangiocarcinoma,tumores,figado

PD.01.028
TUMORES DE RETO COM MUCINA - PRINCIPAIS 
DESAFIOS
Autores: MIRANDA, J. A.; HORVAT, N. M.; OLIVEIRA, 
B.C; CERRI, G.G.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Introdução e objetivo(s): O câncer colorretal é o terceiro 
câncer mais comum em homens e o segundo mais comum em 
mulheres em todo o mundo. É também a segunda principal 
causa de morte por câncer. A imagem por ressonância mag-
nética (RM) desempenha um papel fundamental na avaliação 
pré-tratamento e pós-tratamento do câncer retal, auxiliando 
a equipe multidisciplinar na adaptação do tratamento. Esta 
apresentação objetiva ilustrar alguns aspectos patológicos e 
genéticos das neoplasias mucinosas do reto (adenocarcinoma 
mucinoso, células em anel de sinete, degeneração mucino-
sa após tratamento neoadjuvante e mucina acelular), revisar 
os achados de imagem das neoplasias mucinosas, incluindo 
tomografia computadorizada (TC), RM e tomografia por 
emissão de pósitrons (PET-TC), assim como demonstrar os 
desafios e limitações da imagem tanto no estadiamento inicial 
quanto no reestadiamento.
Método(s): Ilustraremos em um ensaio pictórico baseado em 
casos, utilizando imagens adquiridas na nossa instituição, os 
diferentes achados de imagem das neoplasias mucinosas do 
reto, incluindo TC, RM e PET-TC.
Discussão: O adenocarcinoma mucoso do reto é caracteriza-
do pela produção abundante de muco, que compreende pelo 
menos 50% do volume total do tumor. Comparado com o 
adenocarcinoma não mucinoso, o adenocarcinoma mucino-
so é mais comumente diagnosticado em estágio avançado. 
A avaliação da mucina dentro do tumor é desafiadora e pode 
se apresentar em outros cenários, como carcinoma de células 
em anel de sinete do reto, e degeneração da mucina e mucina 
acelular após tratamento. Há  importantes armadilhas rela-
cionadas ao adenocarcinoma mucinoso do reto na RM, além 
disso, ele possui pior prognóstico que o adenocarcinoma não 
mucinoso, sendo assim,  o radiologista deve estar familiariza-
do com este tipo de patologia.
Conclusões: Na atual era do câncer retal, a abordagem mul-
tidisciplinar é de extrema importância para melhorar o re-
sultado do paciente. O surgimento da ressonância magnética 
desempenhou um papel fundamental no estadiamento local 
e na identificação de fatores de risco para recorrência local e 
à distância, o que ajuda a adequar o tratamento e melhorar o 
resultado do paciente. As armadilhas de imagem e dicas úteis 
descritas nesta apresentação ajudam os radiologistas em rela-
ção ao diagnóstico do câncer retal, particularmente o adeno-
carcinoma mucinoso usando a RM na prática clínica de rotina.
Autor Responsável: Júlia Azevedo Miranda
E-mail: juazevedomiranda@gmail.com
Palavras-Chave: reto,neoplasia,estadimento,reestadiamen-
to,ressonância,magnética

PD.01.032
DESVENDANDO O LI-RADS: GUIA PRÁTICO PARA 
A VERSÃO 2018
Autores: SCHOEN, K; GUERREIRO, NFC; LEITE, CBF; 
OLIVEIRA, BC; COSTA, FLS; PEREIRA, AMA; HORVAT, N.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Introdução e objetivo(s): O carcinoma hepatocelular (CHC) 
é a segunda causa de morte por câncer no mundo, e a neo-
plasia maligna hepática primária mais comum. Os métodos 
de imagem apresentam papel fundamental para decisão de 
conduta em pacientes com CHC conhecido ou suspeito, com 
a realização de estudos de tomografia computadorizada (TC), 
ressonância magnética (RM) e/ou ultrassonografia com con-
traste (CEUS) sendo na maioria dos casos suficientes para 
o diagnóstico deste tumor, evitando a realização de biópsias 
e as complicações associadas a estas. Múltiplos sistemas de 
padronização para obtenção de imagem e laudo estruturado 
foram desenvolvidos visando a necessidade do diagnóstico e 
estadiamento preciso do CHC, com o mais consagrado sendo 
o Liver Imaging and Reporting Data System (LI-RADS) que 
apresenta versão mais recente em 2018 (v2018). Este estudo 
objetiva revisão do LI-RADS v2018 e organizar de forma di-
dática um guia prático de aplicação e uso, com apresentação 
ainda de alguns casos desafio para treinamento.
Material(is) e método(s): Ilustraremos em um ensaio pic-
tórico baseado em casos, utilizando imagens adquiridas na 
nossa instituição por meio de TC, RM e CEUS, os seguintes 
aspectos do LI-RADS v2018: indicações para sua aplicação, 
recomendações técnicas, categorias diagnósticas e de respos-
ta terapêutica, critérios para diferenciação do CHC de outras 
neoplasias hepáticas, opções de conduta após a categoriza-
ção, e exemplo de relatório estruturado.
Discussão: A criação e utilização de sistemas de padroniza-
ção de aquisição de imagens e elaboração de relatórios são 
crescentes no diagnóstico por imagem, pois possibilitam 
maior confiabilidade na interpretação dos achados, alta re-
produtibilidade interobservador, além de facilitar a comuni-
cação do radiologista com as demais especialidades médicas. 
O LI-RADS vem sendo utilizado e reconhecido neste con-
texto, com o radiologista assumindo relevância na tomada de 
decisões terapêuticas e seguimento de pacientes com CHC.
Conclusões: É importante o treinamento de radiologistas 
para utilização do LI-RADS, contribuindo para o cuidado 
integrado e eficiente dos pacientes com CHC diagnosticado 
ou suspeito.
Autor Responsável: Nicolau Faria Correia Guerreiro
E-mail: guerreironfc@gmail.com
Palavras-Chave: LI-RADS,CARCINOMA,HEPATOCE-
LULAR,HCC,CHC

PD.01.035
ALÉM DO ADENOCARCINOMA PANCREÁTICO: 
CASOS TÍPICOS DOS TUMORES PANCREÁTICOS 
NÃO-ADENOCARCINOMA
Autores: COELHO, F.M.A., PANIZZA, P.S.B.P., SANTOS, 
J.M.M.M., VELLONI, F.G., BLASBALG,R.
Instituição: GRUPO DASA
Introdução e objetivo(s): A avaliação pancreática por ima-
gem usualmente demonstra doenças com padrões típicos. En-
tretanto, o reconhecimento destes padrões pode ser desafia-
dor. A abordagem radiológica multimodal ajuda na avaliação 
dos casos complexos, resultando em maior êxito diagnóstico. 
A tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magné-
tica (RM) são métodos acurados na avaliação do pâncreas.
O objetivo deste trabalho é revisar as principais lesões 
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não-adenocarcinoma do pâncreas, com ênfase na aborda-
gem dos padrões típicos nas imagens seccionais que aju-
dam a distinguir diferentes tipos de doenças neoplásicas 
e não-neoplásicas.
Método(s): Casos ilustrativos do nosso departamento foram 
coletados e classificados de forma didática. Para cada caso, 
foram descritos as apresentações clínica e radiológica, diag-
nósticos diferenciais e as "dicas diagnósticas".
Discussão: As lesões pancreáticas não-adenocarcinoma va-
riam de uma variante anatômica com aspecto pseudotumoral 
até doenças malignas. Elas podem ser amplamente classifica-
das como neoplásicas, como  os tumores sólidos e císticos, 
ou não-neoplásicas, como as lesões relacionadas à pancreatite, 
doenças sistêmicas e lesões pseudotumorais. As lesões neo-
plásicas incluem a neoplasia cística serosa, neoplasia cística 
mucinosa, neoplasia intraductal produtora de mucina, neopla-
sia sólida pseudopapilar (Tumor de Frantz), neoplasia de célu-
las acinares, tumor neuroendócrino, tumor de origem neural, 
lesões metastáticas e doenças linfoproliferativas. As enfermi-
dades não-neoplásicas são as relacionadas à pancreatite (pseu-
docisto e necrose pancreática delimitada), doenças sistêmicas 
(doença relacionada ao IgG-4, Erdeheim-Chester, histiocitose 
de Langerhans e fibrose cística) e as lesões pseudotumorais 
(variações anatômicas, baço acessório intrapancreático).
Conclusões: O conhecimento dos principais padrões radioló-
gicos é importante para a realização de um diagnóstico acu-
rado e para diferenciar os principais tumores pancreáticos.
Autor Responsável: fernando morbeck almeida coelho
E-mail: dr.fernandomorbeck@gmail.com
Palavras-Chave: Pâncreas, Neoplasia, Tomografia, Ressonância

PD.01.038
LESÕES PANCREÁTICAS DIFUSAS:  UMA VISÃO 
GERAL COM ÊNFASE NA TOMADA DE DECISÃO 
CLÍNICA
Autores: ARAUJO, P. N. B. D.; NOGUEIRA, G. F.; FER-
REIRA, F. R.; TAVARES, R. R. F. M.; BEZERRA, R. O. F. 
B.; ROCHA, M. D. S. D.
Instituição: INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE 
SÃO PAULO ‘OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA’ – ICESP, 
SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL.
Introdução e objetivo(s): As lesões pancreáticas podem se 
apresentam morfologicamente com padrão solitário, multifo-
cal ou difuso.  O acometimento difuso é observado tanto em 
lesões neoplásicas como não neoplásicas. Os objetivos deste 
ensaio pictórico são identificar e descrever as características 
de imagem que distinguem as diferentes causas de lesões 
pancreáticas difusas e relatar informações clínicas que pos-
sam auxiliar no diagnóstico diferencial e conduta.
Método(s): Foram selecionados casos ilustrativos do nos-
so departamento e classificados de acordo com as diferen-
tes etiologias de acometimento pancreático difuso: não ne-
oplásico (pancreatite aguda, pancreatite crônica e doença 
relacionada à imunoglobulina G4) e neoplásico (linfoma 
primário ou secundário, adenocarcinoma com padrão de 
acometimento difuso, tumores neuroendócrinos, neoplasia 
cística serosa e metástases). Foram ainda descritas as apre-
sentações radiológicas, enfatizando os diagnósticos dife-
renciais e pontos de ensino.
Discussão: As lesões pancreáticas podem se manifestar 
como lesões solitárias, multifocais ou difusas, sendo o aco-
metimento difuso uma forma rara de apresentação. As carac-
terísticas radiológicas, como morfologia do parênquima pan-
creático, padrão de realce pós-contraste, avaliação do ducto 
pancreático principal, alterações dos planos adjacentes, inva-
são vascular e caracterização de linfonodomegalias são fun-

damentais para o diagnóstico das diferentes etiologias. Assim 
como as alterações clínicas e laboratoriais, como dor, perda 
de peso, histórico de eventos pregressos semelhantes, antece-
dente pessoal de quadros sindrômicos, elevação de enzimas 
pancreáticas e imunoglobulinas séricas.
Conclusões: O radiologista deve estar familiarizado com as 
diversas etiologias que levam ao acometimento pancreático 
difuso. O conhecimento dos principais aspectos de imagem, 
associados a informações clínicas e laboratoriais relevantes é 
essencial para a caracterização e diferenciação das principais 
causas de lesões pancreáticas difusas.
Autor Responsável: Pedro Naime Barroso de Araujo
E-mail: pedronaime@hotmail.com
Palavras-Chave: Diffuse pancreatic lesions,neoplastic and 
non-neoplastic lesions

PD.01.040
APLICAÇÕES DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA 
AVALIAÇÃO DA DOR ABDOMINAL AGUDA
Autores: MENEZES, D.C.; FARIAS, L.P.G.; HANS, 
M.O.M; FERREIRA, R.H.Q; RAIMUNDO, E.C.R; SAN-
TANA, P.G.; FRANCA, A.H.; GUEDES, M.S.
Instituição: HOSPITAL ALVORADA, AMERICAS SER-
VIÇOS MÉDICOS, SÃO PAULO/SP
Introdução e objetivo(s): A dor abdominal aguda é uma das 
razões mais frequentes de admissão nas unidades de pronto-
-atendimento, demonstrando por vezes apresentações clíni-
cas desafiadoras com uma vasta lista de diagnósticos diferen-
ciais, incluindo aquelas condições potencialmente fatais, que 
podem determinar cirurgias de emergência. Este estudo visa 
demonstrar, por meio da ressonância magnética (RM) de alto 
campo, os aspectos por imagem dos principais diagnósticos 
da dor abdominal aguda.
Método(s): Realizadas revisão de literatura e análise retros-
pectiva de casos de pacientes admitidos no pronto-atendi-
mento de um hospital terciário, com quadro de dor abdominal 
aguda e que foram avaliados por meio de RM de alto campo.
Discussão: A dor abdominal apresenta um amplo diagnós-
tico diferencial, que abrange múltiplos sistemas e órgãos, 
podendo, portanto, representar um desafio diagnóstico sig-
nificativo para o médico emergencista. Apesar da RM ser 
tipicamente reservada para populações pediátricas, pacien-
tes gestantes e aqueles com algum grau de insuficiência re-
nal, ela tem conquistado um espaço cada vez maior neste 
tipo de avaliação, devido a um histórico comprovado de 
ser frequentemente diagnóstica, não utilização de radiação 
ionizante e capacidade de fornecer excelente contraste te-
cidual, além de por vezes poder ser realizada sem o uso 
do meio de contraste. No entanto, a RM não é facilmente 
acessível devido ao seu alto custo e tempo de aquisição 
de imagens, necessitando a cooperação do paciente, o que 
pode ser difícil em pacientes em estado grave. As princi-
pais causas de dor abdominal aguda incluem: processos 
inflamatórios, doenças infecciosas, afecções vasculares, 
neoplasias e outras condições diversas.
Conclusões: Apesar da TCMD e a USG serem os métodos 
de escolha na avaliação inicial de pacientes com dor abdo-
minal aguda, devido às suas acessibilidade e conveniência, 
a RM tem sido cada vez mais utilizada em populações se-
lecionadas, pois além de proporcionar excelente contraste 
tecidual, não utilizar contraste endovenoso iodado, pode 
até mesmo ser realizada sem a utilização do meio de con-
traste. Os riscos potenciais associados à exposição à radia-
ção ionizante, principalmente naqueles com grandes doses 
cumulativas, também tem aumentado a sua empregabilida-
de no cenário de emergência.
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Autor Responsável: Lucas de Pádua Gomes de Farias
E-mail: lucasdpadua@hotmail.com
Palavras-Chave: Emergências,Abdominais,Ressonância,Aguda

PD.01.041
“CINEMATIC RENDERING” EM PATOLOGIAS AB-
DOMINOPÉLVICAS - COMO ESTA INOVADORA 
FERRAMENTA PODE AJUDAR
Autores: ROMAO, DS; SILVA, CFG; RODRIGUES, FV; 
PEREIRA, AMA; HORVAT, N; VIANA, PCC; CERRI, GG.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS - SÃO PAULO, 
SP, BRASIL
Introdução e objetivo(s): Cinematic Rendering (CR) é uma 
técnica atual de renderização 3D que gera imagens baseadas 
em um novo modelo de iluminação, muito mais complexo 
que o tradicional Volume Rendering (VR), sendo capaz de 
produzir imagens fotorrealísticas que têm potencial para ilus-
trar mais detalhes de uma anatomia complexa. Este painel 
tem como objetivo: descrever a técnica de Cinematic Rende-
ring para visualização 3D de imagens de Tomografia Com-
putadorizada (TC) comparada ao método tradicional de VR; 
ilustrar casos desafiadores de patologias abdominopélvicas 
usando imagens em CR; descrever o potencial das imagens 
em CR na imagem abdominopélvica; Descrever as limitações 
atuais e oportunidades futuras de aplicação de CR.
Método(s): Os exames foram realizados em um aparelho de 
TC dual-source (Somatom Definition Flash, Siemens Health-
care). Para reconstruções em Cinematic Rendering, os exa-
mes foram processados em uma workstation equipada com 
software apropriado (syngo.via Frontier, Siemens Healthca-
re). Uma revisão da literatura também foi realizada, com base 
em artigos recentes que descrevem o uso dessa nova técnica.
Discussão: As imagens em Cinematic Rendering dão uma 
representação mais natural e clara das estruturas anatômicas, 
ilustrando melhor a anatomia, sendo úteis no ensino de ana-
tomia, educação do paciente, avaliação pré e pós-operatória 
e melhor detecção da doença em algumas situações. É im-
portante citar que o CR usa um algoritmo mais complexo em 
comparação com o VR e requer maior poder computacional, o 
que aumenta o tempo de pós-processamento.
Conclusões: As observações preliminares mostram potencial 
aplicação de CR na radiologia abdominopélvica. No entanto, 
a velocidade de renderização e o processamento ainda necessi-
tam de melhorias consideráveis para tornar a técnica de Cine-
matic Rendering viável na prática clínica. Cinematic Rendering 
ainda é um protótipo disponível apenas como uma ferramenta 
de pesquisa e mais estudos são necessários para determinar sua 
real utilidade diagnóstica quando comparada com VR.
Autor Responsável: Davi dos Santos Romao
E-mail: daviromao@gmail.com
Palavras-Chave: Cinematic,Rendering,Pós-processamen-
to,post-processing,3d,rendering

PD.01.045
PRINCIPAIS ACHADOS DE IMAGEM DOS TUMO-
RES NEUROGÊNICOS ABDOMINAIS
Autores: ALVES, K. C.; MONTEL, D.B.; SANTOS, L. 
C.;BASSO, G. B.; DI FERREIRA, G. F. S. C.; SAAD, L. S.; 
FIOROT, V. C. R.; RANGEL, D. A.; LEWIN, F.
Instituição: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE-
RICÓRDIA DE SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): Os tumores neurogênicos do ab-
dome e da pelve são neoplasias incomuns que compartilham 
características clínicas e de imagem semelhantes, portanto, a 
localização, composição e forma são cruciais para diferen-

cia-los. Eles comumente envolvem os gânglios simpáticos no 
retroperitônio paraespinal ou se originam da glândula adre-
nal. Esses tumores geralmente são assintomáticos, a menos 
que cresçam o suficiente para determinar a compressão das 
estruturas adjacentes. Os achados de tomografia computado-
rizada (TC) e ressonância magnética (RM) são importantes 
para diferenciar as lesões benignas das malignas e para esco-
lher a melhor abordagem.
Método(s): Estudo pictórico com casos originais.
Discussão: Os tumores neurogênicos abdominais podem ser 
classificados quanto a  sua origem derivada de células gan-
gliônicas (ganglioneuromas, ganglioneuroblastomas, neu-
roblastomas), sistema paraganglionar (feocromocitomas, 
paragangliomas) ou bainha nervosa (neurilemomas, neurofi-
bromas, neurofibromatose, tumores malignos da bainha dos 
nervos periféricos). Há várias descobertas importantes na 
TC e na RM que podem estreitar o diagnóstico diferencial 
ou até mesmo sugerir um diagnóstico específico, bem como 
distinguir tumores benignos de malignos e mostrar sinais de 
invasão ou metástase.
Conclusões: Conhecer os achados de imagem e a extensão dos 
tumores neurogênicos abdominais é importante, pois a princi-
pal abordagem para esses tumores é a ressecção cirúrgica.
Autor Responsável: Karen Consuegra Alves
E-mail: karen_alves@hotmail.com
Palavras-Chave: Abdomen,Pelvis,CT,MR,Education,Edu-
cation and training,Tissue characterisation,Nervous system,-
neoplasms,Retroperitoneal space,adrenal

PD.01.047
A VESÍCULA BILIAR ALÉM DAS PEDRAS
Autores: LOPES, PGM; VELLONI, FG; OLIVEIRA, RAS; 
BLASBALG, R
Instituição: DIAGNÓSTICOS DAS AMÉRICAS SA 
(DASA)
Introdução e objetivo(s): A principal função da vesícula bi-
liar é reservar a bile produzida pelo fígado. As suas complica-
ções mais comuns estão relacionadas à formação de cálculos 
e incluem cólica biliar, colecistite crônica e aguda, além de 
adenocarcinoma. No entanto, com o crescente uso dos méto-
dos de imagem, outras patologias menos frequentes podem 
ser visualizadas, por vezes assintomáticas e representando 
desafios diagnósticos aos radiologistas. O objetivo desse tra-
balho foi exemplificar algumas dessas situações destacando-
-se a relevância clínica e seus aspectos radiológicos.
Método(s): Foram selecionadas imagens de tomogra-
fia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM) 
ilustrando as alterações radiológicas da vesícula biliar não 
relacionadas a cálculos. A evolução clínica, bem como os 
resultados de novos estudos de imagem ou anatomopatoló-
gico foram também demonstrados, pontuando-se os prin-
cipais tópicos de aprendizado relacionados a cada caso.  
Foram coletados casos de duplicidade, agenesia, volvo, ec-
topia e linfangioma da vesícula biliar, além de adenomio-
matose, colecistite membranosa e gangrenosa, alterações 
vasculares, entre outros.
Discussão: É importante que o radiologista tenha conhe-
cimento dos aspectos de imagem relacionados a vesícula 
biliar, de modo que a conduta possa ser orientada corre-
tamente.
Conclusões: Os exames de imagem têm papel fundamental 
na avaliação morfológica na detecção e caracterização das 
patologias da vesícula biliar. A análise combinada dos aspec-
tos clínicos, epidemiológicos, radiológicos e evolutivos pode 
ajudar na correta interpretação dessas patologias, evitando 
exames e procedimentos desnecessários.
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Autor Responsável: Paulo Gustavo Maciel Lopes
E-mail: pgmlopes87@gmail.com
Palavras-Chave: galbladder,diseases,review

PD.01.057
TC DE DUPLA ENERGIA EM PATOLOGIAS PAN-
CREÁTICAS – TÉCNICA E APLICAÇÕES
Autores: MIRANDA, J. A; BRENTANO. V.B.; ALVES, 
I.S.; HORVAT, N. M; VIANNA, P.C.C.; CERRI, G.G.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Introdução e objetivo(s):  A Tomografia computadorizada 
de dupla energia (TCDE) é uma tecnologia que está ganhando 
bastante aceitação, particularmente por suas aplicações abdo-
minais e pélvicas. As patologias pancreáticas têm potencial 
de aplicação interessante devido às muitas vantagens ofereci-
das pelo pós-processamento desta técnica. Esta apresentação 
objetiva ilustrar a literatura atual sobre imagem pancreática 
por TCDE, mais especificamente, avaliação de adenocarcino-
ma pancreático, tumores neuroendócrinos, pequenas lesões 
císticas e outros tumores ocultos.
Método(s): Ilustraremos em um ensaio pictórico baseado em 
casos, utilizando imagens adquiridas na nossa instituição por 
meio de TCDE, as diferentes aplicações deste método em 
diversas patologias pancreáticas, bem como uma revisão de 
seus conceitos básicos.
Discussão: A TCDE é uma ferramenta complementar de 
diagnóstico com potencial para analisar a composição do 
material através da aquisição de imagens em dois níveis de 
energia diferentes. TCDE demonstra bom potencial em ima-
gem pancreática por permitir a geração de imagens com bai-
xo kV para aumentar o contraste entre as estruturas, assim 
como mapas de iodo para melhor caracterizar realce, tudo 
através de uma única aquisição. A TCDE tem muitas apli-
cações promissoras em patologias pancreáticas, pois estas 
são de grande significado clínico, e ainda são frequentemente 
sutis e difíceis de detectar na tomografia computadorizada 
(TC) convencional. Muitas lesões pancreáticas são detecta-
das incidentalmente durante a TC por outros motivos, assim 
como podem ser incompletamente caracterizadas em uma 
aquisição convencional de fase venosa portal única, e ima-
gens adicionais de TC e /ou ressonância magnética dedicadas 
ao pâncreas são frequentemente necessárias. Isso representa 
um alvo ideal para a aplicação da TCDE, através da qual pode 
-se melhor detectar e caracterizar as patologias pancreáticas, 
tais como adenocarcinoma de pâncreas, tumores neuroendó-
crinos, pequenas lesões císticas e outros tumores obscuros.
Conclusões: A TC de dupla energia fornece informações so-
bre como as substâncias se comportam em diferentes ener-
gias. Essas e outras capacidades são promissoras para uma 
melhor detecção e caracterização de lesões no abdome e pel-
ve, particularmente no pâncreas.
Autor Responsável: Júlia Azevedo Miranda
E-mail: juazevedomiranda@gmail.com
Palavras-Chave: tomografia,computadorizada,dupla,ener-
gia,pâncrea

PD.01.073
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE HAMARTOMAS 
CÍSTICOS: IMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS
Autores: BRENTANO V. B.; CAMERIN G. R.; VIEIRA T. 
D. R.; BEZERRA R. O.; PEREIRA A. M. A.; CERRI G. G.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBÂNES
Introdução e objetivo(s): Hamartomas císticos são lesões 
congênitas com uma apresentação clínica e radiológica vari-
ável. Esse tumor usualmente se apresenta como uma massa 

cística multilocular no espaço pré-sacral, predominando em 
mulheres na quarta e quinta década de vida. O procedimento 
cirúrgico é desafiador devido a uma anatomia complexa da 
pelve e depende de uma avaliação detalhada do radiologista. 
Coccigectomia é comumente realizada, entretanto a extensão 
total depende do envolvimento retal e a evidência de malig-
nidade. A ressonância magnética é o método de escolha para 
avaliação anatômica, diagnóstico diferencial e seguimento.
Método(s): Foram selecionados casos de ressonância mag-
nética pré e pós-operatórios de cistos pré-sacrais para ilustrar 
a importância do conhecimento dessas patologias e de seus 
aspectos que alteram a abordagem cirúrgica, bem como as 
alterações pós-operatórias.
Discussão: A ressonância magnética é o método de escolha 
usado para a avaliação de lesões císticas pré-sacrais, sendo 
assim necessário conhecer a anatomia do espaço pré-sacral, 
ou espaço retrorretal. A relação de uma lesão retrorretal com 
as estruturas adjacentes é um aspecto muito importante para 
a decisão do método cirúrgico adequado, que pode ser ante-
rior (abdominal), posterior (perineal) ou combinado (abdo-
minoperineal). Existem vários diagnósticos diferenciais para 
tumores císticos dessa região, tanto benignos quanto malig-
nos, e o hamartoma cístico é uma lesão cística comum nessa 
localização. As complicações mais comuns dessas lesões cís-
ticas são a infecção e a degeneração maligna, cada uma com 
aspectos de imagem distintos, entretanto que podem sobre-
por-se. O radiologista também precisa conhecer as possíveis 
complicações pós-operatórias e os achados pós-cirúrgicos 
esperados após a ressecção dessas lesões.
Conclusões: Hamartoma cístico é uma lesão congênita rara 
do espaço pré-sacral. O conhecimento dos diagnósticos di-
ferenciais é crucial para prevenir sobre ou sub tratamento de 
lesões pré-sacrais. Apesar do fato dos hamartomas císticos 
terem um potencial maligno, muito cirurgiões decidem por 
um acompanhamento ativo, devido às comorbidades cirúrgi-
cas. Um protocolo de ressonância magnética dedicado para o 
assoalho pélvico ajuda o cirurgião a planejar a melhor abor-
dagem cirúrgica.
Autor Responsável: vicente bohrer brentano
E-mail: vicente.brentano@gmail.com
Palavras-Chave: cyst,MRI,tailgut cyst,retrorectal cystic lesion

PD.01.088
TUMORES GELATINOSOS: TUMORES MUCINO-
SOS DEL CUERPO EN LA TC Y LA RM
Autores: D HERQUINIGO, MD; A E PIZARRO, MD; M 
CASTRO  ,MD; A. FUENTEALBA MD; P ALMARZA, 
MD;F J CERDA, MD.
Instituição: UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, DEPAR-
TAMENTO DE IMAGENOLOGÍA, CLÍNICA INDISA.
Introdução e objetivo(s): Los tumores mucinosos se pueden 
encontrar en cualquier órgano del cuerpo humano que tenga 
un epitelio. Las características de la imagen dependen de la 
cantidad de mucina, pero en general son bastante similares 
en la mayoría de los tumores mucinosos del cuerpo, ya que 
la mucina (casi) siempre muestra las mismas características 
de imagen en la Ecografía,  TC y RM. • Repasar la patología 
básica de los tumores mucinosos. 
• Aprender los hallazgos radiológicos en los tumores mucino-
sos más comunes en el cuerpo humano
Método(s): revisión pictográfica de los hallazgos en TC – RM
Discussão: Los tumores mucinosos se pueden encontrar en 
cualquier órgano del cuerpo humano que tenga un epitelio. 
La mutación característica de estas lesiones es la KRAS. 
En este trabajo revisaremos su presentación en mama, pul-
món, hígado, via biliar, páncreas, ovario y recto.  La ca-
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racteristica principal de estos tumores es la produccion de 
mucina, la apariencia de esta es similar en todas las técni-
cas de imagen, excepto cuando el contenido es más espeso 
y más proteico, en este caso: US: hipoecoica con finos ecos 
internos o ecogenicidad compleja. TC: quiste hiperdenso 
MR: hiperintenso en T1 e hipointenso en imágenes pon-
deradas en T2.
Conclusões: • Los tumores mucinosos se originan en el epi-
telio, y tienen mutación genética similares.  • Las característi-
cas de la imagen dependen de la cantidad de mucina, pero en 
general son bastante similares en la mayoría de los tumores 
mucinosos del cuerpo.  • El tratamiento y el pronóstico son 
diferentes según la ubicación del tumor primario
Autor Responsável: PAMELA ALMARZA SALAS
E-mail: PAME.AL@GMAIL.COM
Palavras-Chave: mucinosos,tumores_mucinosos,mucina

REVISÃO DE LITERATURA

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.01.007
GOSSIPIBOMA: APESAR DA IMPORTÂNCIA, UM 
TERMO POUCO CONHECIDO
Autores: SANO, A. C. P. G.; SANO, E. O.; TAKAKI, L. A.; 
CRUZ, L. C.; FORTUNATO, B. S.; EGASHIRA, G. I.; LA-
LIER, R. T. L.; SANO, RE. S.; SANO, RU. S.; CRUZ, T. M.
Instituição: CDI - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM DE FERNANDÓPOLIS / SP
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O primeiro relato de 
caso de corpo estranho intra-abdominal após laparotomia 
data de 1884. Apesar de todas as precauções de cirurgiões, 
de outros especialistas e das diversas medidas preventivas 
adotadas, a retenção pós-operatória de corpos estranhos in-
tracavitários é evento relativamente frequente. Nesse contex-
to, os radiologistas devem conhecer os aspectos de imagem 
dos gossipibomas, que representam um problema temerário 
na medicina, pois além das complicações para o paciente, 
temem-se seus impactos na relação médico-paciente e impli-
cações médico-legais.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): 
O termo gossipiboma é usado para descrever uma massa 
formada a partir de uma matriz de algodão circundada por 
uma reação inflamatória. A palavra é derivada do latim gos-
sypium (algodão) e do kiswahili boma (lugar de dissimular, 
ocultar). Os locais frequentes de formação de gossipiboma 
incluem: cavidade torácica (pleural e pericárdica) e cavi-
dade abdominal. Os principais fatores predisponentes de 
gossipibomas abdominais são: cirurgia de emergência, mu-
danças inesperadas no ato cirúrgico, duas ou mais equipes 
cirúrgicas diferentes envolvidas no ato operatório, mudança 
da equipe de enfermagem durante a cirurgia, obesidade e 
hemorragia intraoperatória.
Discussão: O diagnóstico de um gossipiboma pode ser ex-
tremamente desafiador para o radiologista, em razão da sua 
apresentação variável, e usualmente resulta da investigação 
de queixas como dor abdominal, massa palpável, obstru-
ção intestinal, fístula, ou como parte de exames de imagem 
rotineiros pós-operatórios. Outras vezes, resultam em um 
achado incidental, anos após uma intervenção cirúrgica ab-

dominal. A radiologia convencional é o método de imagem 
mais comumente utilizado no período pós-operatório para a 
detecção de gossipibomas retidos. A US permite a identifi-
cação de praticamente todos os tipos de gossipibomas, além 
de prover informações sobre suas relações anatômicas. Na 
TC, os gossipibomas geralmente são identificados como uma 
massa de contornos bem definidos, com densidade de partes 
moles, alta densidade, ou mesmo mista, podendo conter no 
interior bolhas de ar e cápsula hiperdensa que apresenta real-
ce na fase pós-contraste.
Conclusões: Os achados de imagem dos gossipibomas 
têm apresentação variável, porém podem ser sugeridos 
quando há correlação com história de cirurgia prévia, de-
vendo ser considerado entre os diagnósticos diferenciais 
das massas/coleções.
Autor Responsável: Ana Carolina Pimenta Grecco Sano
E-mail: cagrecco@gmail.com
Palavras-Chave: cirurgia,complicações,massa,abdominal,-
gossipiboma,corpo,estranho

PI.01.011
SULCO DE ROUVIÈRE: UM REPARO ANATÔMICO 
ESQUECIDO?
Autores: ARAÚJO, E. M; LIBÂNIO, B. B, COELHO, M.O; 
PESSOA, B.M; ARGOLO, T.A; GOMES, C.E.S.M; RACY, D.J.
Instituição: BP - A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE 
SÃO PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A incisura hepática di-
reita acessória (Sulco de Rouvière / Fissura de Gans) é um 
importante reparo anatômico descrito por Henri Rouvière. 
Pouco caracterizado em cirurgias abertas, devido ao difícil 
acesso. Entretanto, com o avanço das técnicas laparoscópi-
cas, sua caracterização tornou-se mais visível.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Re-
conhecimento da fissura hepática direita acessória através de 
métodos seccionais de imagem, evitando confusões diagnós-
ticas e erros no estadiamento de neoplasias.
Dscussão: A literatura radiológica sobre a incisura hepática 
direita acessória é escassa, citações sobre tema são, quase que 
exclusivamente encontradas em trabalhos publicados na área 
cirúrgica. O estadiamento de algumas neoplasias é modifica-
do pela caracterização de lesões em órgãos secundários, por 
exemplo, se estão intra ou extra o órgão de estudo. A presen-
ça de implante peritoneal/subcapsular na fissura acessória de 
Gans pode simular uma lesão intra-hepática.
Conclusões: O reconhecimento da anatomia hepática é fun-
damental para o radiologista, pois permite uma descrição 
mais precisa permitindo e assim um correto estadiamento 
para o melhor planejamento das opções terapêuticas, espe-
cialmente de abordagens cirúrgicas.
Autor Responsável: Marcelo Oliveira Coelho
E-mail: marcelocoelho00@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Fissura,de,Gans,Anatomia,Sulco,Rou-
vière,Estadiamento



13Caderno de Resumos de Painéis

RELATO DE CASO

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.01.012
RELATO DE CASO: O PAPEL DA RADIOLOGIA NO 
COMBATE AO NARCOTRÁFICO
Autores: JABOUR, V. A. ; BOLINELLI, A. P. ; OLIVEIRA, 
V. S. ; BIANCO, G. A. ;  BARRETO, V. O. ; WANDERLEY, 
M. C ; SANTOS, R. V. ; MORAIS, A. E. Q.
Instituição: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Discutir a partir de um 
relato de caso o melhor método diagnóstico e suas ferramen-
tas, para identificar o mais precocemente possível os Body 
Packers (BP) . Além disso, as principais características das 
diferentes drogas nos diferentes métodos de imagem, bem 
como as possíveis complicações que os BP estão sujeitos.
História clínica: Oito pacientes encaminhados do centro de 
detenção provisória de Guarulhos, que negavam ter ingerido 
cápsulas de drogas, foram submetidos a um exame de tomo-
grafia computadorizada (TC). Através desse exame eviden-
ciou-se a presença de múltiplas cápsulas no interior do trato 
gastrointestinal dos oito suspeitos.
Discussão e diagnóstico: O transporte das drogas que su-
prem o narcotráfico pode ser feito de diferentes formas. Um 
dos mais comuns é o Body Packer (BP) ou mula, no qual, a 
pessoa ingere cápsulas contendo ilícitos a fim de ocultar o seu 
transporte. A identificação precoce dos BP é imprescindível, 
já que a ruptura de uma única cápsula pode ser fatal
Conclusões: Sabendo que o Brasil é a principal rota de trá-
fico na América Latina e que um dos principais meios para 
se transportar ilícitos são pelos BP, bem como a ruptura de 
apenas uma cápsula pode ser fatal, sugerimos que a TC é o 
melhor método diagnóstico devido a rapidez e segurança, 
além de assegurar a integridade dos suspeitos.
Autor Responsável: Victor Arantes Jabour
E-mail: victorarantesjabour@gmail.com
Palavras-Chave: BODYPACKERS;,DROGAS,TRAFICO,-
TOMOGRAFIA,RAIOX

PD.01.018
CARCINOMA INDIFERENCIADO DO PÂNCREAS 
COM CÉLULAS GIGANTES SEMELHANTES A OS-
TEOCLASTOS: RELATO DE CASO
Autores: SOUZA, L.P.; CONCEICAO, D.M.S.; PEDROSO, 
M.H.N.I.; ABUD, C.P.
Instituição: BP MEDICINA DIAGNÓSTICA, HOSPITAL 
BP, SÃO PAULO/SP
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O relato tem como 
objetivo demonstrar um caso de carcinoma indiferenciado 
de células gigantes tipo osteoclástico do pâncreas, uma va-
riante do adenocarcinoma dos ductos e corresponde a menos 
de 1% dos tumores do pâncreas exócrino. A existência de 
poucos relatos e experiência clínica são consequências da 
sua extrema raridade.
História clínica: Paciente masculino , 51 anos, apresentan-
do lesão pancreática complexa volumosa, bem como três 
lesões hepáticas suspeitas para acometimento secundário, 
identificadas em estudos de tomografia computadorizada e 
ressonância magnética do abdome. Realizada biópsia e aná-
lise histológica do fragmento de tecido irregular, castanho 
esbranquiçado, que mostraram proliferação celular atípica, 
rica em células gigantes do tipo osteoclasto, associada a 

áreas de fibrose e deposição de fibrina de comportamento 
biológico incerto. O estudo imuno-histoquímico revelou po-
sitividade das células gigantes para CD68, TP53 e Ki-67. 
O conjunto dos achados foi compatível com do tumor de 
células gigantes osteoclásticas do pâncreas  como principal 
diagnóstico etiológico.
Discussão e diagnóstico: O carcinoma indiferenciado com 
células gigantes semelhantes a osteoclastos é uma neoplasia 
rara do pâncreas exócrino e  é comumente visto como uma 
grande neoplasia cística com vários graus de hemorragia e 
necrose. As partes da cabeça e do corpo do pâncreas tendem 
a estar envolvidas. Foi observado que podem ocorrer na glân-
dula parótida, tireoide, rim e mama. No entanto, o pâncreas 
parece ter a maior predileção por essa lesão patológica.
A presença de células gigantes não neoplásicas semelhantes a 
osteoclastos é a característica histológica deste tumor. Rara-
mente expressam marcadores epiteliais, mas mostram colora-
ção para marcadores histomonocíticos (CD68) .
O diagnóstico diferencial de carcinoma indiferenciado pan-
creático com células gigantes semelhantes a osteoclastos 
inclui lesões císticas, como tumores císticos serosos e mu-
cinosos, pseudocistos pancreáticos e tumores pancreáticos 
sólidos, como carcinomas pancreáticos ductais ou tumores 
neuroendócrinos.Embora tenha  prognóstico reservado, es-
tudos recentes sugerem que este subtipo de tumor possa ter 
prognóstico melhor do que o adenocarcinoma ductal clássico.
Conclusões: O carcinoma indiferenciado com células gigan-
tes do pâncreas semelhantes a osteoclastos é uma neoplasia 
rara. Este tumor pode apresentar várias características de 
imagem e o seu diagnóstico definitivo é baseado em análise 
histopatológica com imunohistoquímica.
Autor Responsável: Livia Passarelli de Souza
E-mail: lilipsouza@gmail.com
Palavras-Chave: carcinoma,osteoclastos,pancreas

PD.01.020
APENDAGITE EPIPLÓICA MIMETIZANDO APEN-
DICITE AGUDA EM ADULTO COM MÁ ROTAÇÃO 
INTESTINAL OCULTA
Autores: SAAD, F. M.; NEVES, G. B; ROÇA, C. T.; RO-
DRIGUES, L. P.; BASSO, C. F.; VELOSO, J. C. V.; DI-
NIZ, L. V.; ANTUNES, P. E. H.; JUNIOR, L. A. J.; WA-
JSMAN, V. Z.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDA-
DE DE MEDICINA DE BOTUCATU (UNESP)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Apresentar um caso 
raro de apendagite epiplóica mimetizando apendicite aguda 
em paciente adulto jovem com distúrbio de rotação intestinal 
que se apresentou apenas na fase adulta.
História clínica: Paciente do sexo masculino, 20 anos, apre-
sentou dor em fossa ilíaca direita (FID) há dois dias associada 
a náuseas e inapetência. Ausência de sinais de peritonite ao 
exame físico e leucocitose de 16.400 células/mm³. Foi con-
siderada a hipótese de apendicite aguda e prosseguiu-se a in-
vestigação com estudo de imagem.
Discussão e diagnóstico: A tomografia computadorizada 
(TC) do abdômen revelou alteração da rotação intestinal 
caracterizada pela presença do ceco à esquerda e ausência 
de cruzamento da terceira porção do duodeno sobre a linha 
média, além de imagem ovalada com atenuação de gordura 
junto ao cólon sigmoide que se apresentava redundante pas-
sando pela FID, o apêndice cecal de aspecto preservado foi 
caracterizado na fossa ilíaca esquerda (FIE). A TC sugeriu o 
diagnóstico de apendagite epiplóica e o paciente foi tratado 
de forma conservadora, apresentando resolução completa 
do quadro clínico em cinco dias. A má rotação intestinal é 
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uma anomalia congênita causada pela rotação incompleta e 
fixação anômala do intestino primitivo durante a vida fetal. 
Normalmente, apresenta-se nos primeiros meses de vida, 
porém pode se manter silenciosa e causar dificuldades e er-
ros diagnósticos nos pacientes com dor abdominal aguda. A 
apendagite epiplóica é uma condição clínica benigna e au-
tolimitada, resultante da torção ou trombose venosa das dos 
apêndices epiplóicos, normalmente apresenta-se com dor na 
FIE e possui tratamento conservador.
Conclusões: Em adultos, a incidência da má rotação intesti-
nal é extremamente baixa (em torno de 0,2%). Nos pacien-
tes com anormalidades abdominais não relacionadas direta-
mente à má rotação, a anatomia alterada pode resultar em 
apresentações clínicas atípicas e dificultar o diagnóstico pelo 
médico clínico e/ou cirurgião, portanto os estudos de imagem 
são primordiais para a acurácia diagnóstica.
Autor Responsável: Faissal Matsubara Saad
E-mail: faissalsaad@gmail.com
Palavras-Chave: Malrotação,Intestinal,Apendagite,Epiplóica

PD.01.022
ANEURISMA DA VEIA PORTA, UMA ENTIDADE 
CLÍNICA RARA E DE ETIOLOGIA DESCONHECIDA.
Autores: RIBEIRO, F.A.; TSUNO, M.Y.; TSUNO, N.S.G.
Instituição: EXAME IMAGEM E LABORATÓRIO, 
DASA, BRASÍLIA-DF
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Promover e comparti-
lhar o conhecimento sobre os aneurismas da veia porta.
História clínica: Paciente de 78 anos, feminina, ao realizar 
uma ultrassonografia de abdome total de rotina em outro ser-
viço e foi identificada uma estrutura anecoica na topografia 
do fígado e foi feita a hipótese diagnóstica de um cisto hepáti-
co simples e foi sugerido a complementação diagnóstica com 
estudo de tomografia computadorizada com o uso do meio de 
contraste intravenoso.
Discussão e diagnóstico: O exame detecctou a presença 
de um volumoso aneurisma no tronco da veia porta, sem 
sinais de trombose associada, medindo até 60 mm de diâ-
metro. Os aneurismas no sistema esplenoportomesentérico 
são uma entidade clínica rara e de etiologia desconhecida, 
tendo como fatores contribuintes hipertensão portal, doença 
hepática crônica e trauma, entre outros. A etiologia desses 
aneurismas é desconhecida, podendo ter origem congênita 
ou adquirida. Eles podem ser assintomáticos e ou levarem 
a condições severas, como dor abdominal em cólica, icte-
rícia e hemorragia digestiva alta secundária a hipertensão 
portal. Doença hepática crônica, hipertensão portal, trauma 
ou inflamação são fatores contribuintes no caso dos aneu-
rismas secundários. O enfraquecimento da parede do vaso 
consequente a trauma, condições inflamatórias como pan-
creatite ou alterações degenerativas locais também foram 
implicados na gênese. O diagnóstico é geralmente feito por 
ultrassonografia ( modo B ou Doppler colorido ), tomogra-
fia e ressonância magnética. Procedimentos invasivos como 
arteriografia mesentérica em fase venosa ou esplenoporto-
grafia podem ser auxiliares no diagnóstico. A escolha do 
tratamento ( conservador ou cirúrgico ) depende de vários 
fatores. No caso de hipertensão portal, o tratamento mais 
acertado parece ser a colocação de um tubo de derivação 
portossistêmico. A controvérsia aparece nos casos sem hi-
pertensão portal, igual ao nosso caso, no qual a conduta ex-
pectante pode ser realizada, com controles d
Conclusões: É importante lembrar dessa entidade clínica 
rara e de etiologia desconhecida no diagnóstico diferencial 
das doenças vasculares do sistema venoso portal, evitando 
procedimentos e tratamentos incorretos.

Autor Responsável: Fabiano Arantes Ribeiro
E-mail: fabianoarantes@hotmail.com
Palavras-Chave: aneurisma,veia,porta

PD.01.026
PSEUDO-OBSTRUÇÃO COLÔNICA AGUDA (SÍN-
DROME DE OGILVIE): RELATO DE 3 CASOS
Autores: BEZERRA, A. H.; MARANHÃO, F. L. L.; SILVA, 
F. J.; XAVIER, H. A. F. R.; VIDAL, J. C. S.; SOUSA; J. C. 
O.; ARAÚJO, J. M.; ARAÚJO, R. M.
Instituição: HOSPITAL EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM 
LUIZ GONZAGA FERNANDES
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE CAMPINA 
GRANDE - FCM-CG
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A síndrome de Ogil-
vie é uma condição rara caracterizada por sinais, sintomas 
e achados de imagens radiológicas de dilatação acentuada 
do cólon sem causa mecânica, que acomete geralmente pa-
cientes hospitalizados. A distensão progressiva pode culmi-
nar com a perfuração do ceco, além de ocorrer gangrena do 
ceco e cólon ascendente, e sepse abdominal, complicações 
comuns da síndrome. Objetiva-se relatar 3 casos desta sín-
drome a fim de relacionar achados clínicos com as imagens 
radiológicas visando uma intervenção precoce capaz de 
diminuir a morbimortalidade de pacientes portadores desta 
síndrome.
História clínica: O primeiro paciente, do sexo masculino, 
68 anos, com doença de Alzheimer, foi admitido na emer-
gência, após queda da própria altura, que resultou em he-
morragia subaracnóidea, após um dia de internação iniciou 
com quadro de distensão abdominal, constipação, náuseas 
e vômitos, o exame de Tomografia Computadorizada (TC), 
revelou distensão aérea difusa dos segmentos colônicos, 
com ceco medindo até 8,7 cm de diâmetro transverso, no-
tando-se um maior acúmulo de fezes na ampola retal. A 
segunda paciente, sexo feminino, 54 anos, em tratamento 
para depressão com fluoxetina, apresentou quadro súbito de 
dor e distensão abdominal, associada à náusea, vômitos e 
diarreia, a TC apresentou padrão de pseudo-obstrução in-
testinal, com distensão aerofecal colônica, com formação 
de nível hidroaéreo, particularmente acometendo o ceco, 
cólons ascendentes e sigmoide, com ceco alcançando até 10 
cm de diâmetro transverso. A terceira paciente, sexo femini-
no, 62 anos, admitida com infarto agudo do miocárdio, após 
48 horas de internação apresentou quadro de dor e distensão 
abdominal, sendo encaminhada para o exame de TC, que 
demonstrou hiperdistensão difusa do cólon desde o reto até 
o ceco, sem evidências de fator obstrutivo ao método, sendo 
o calibre do ceco medindo 9,2 cm, sem evidências de isque-
mia intestinal ou de pneumoperitônio.
Discussão e diagnóstico: Inicialmente descrita em 1948 por 
Heneage Ogilvie, não tem uma causa esclarecida, porém al-
guns fatores como história de cirurgia ortopédica, doenças 
cardíacas, infecções, distúrbios neurológicos, drogas antide-
pressivas e derivadas da morfina, estão relacionados ao sur-
gimento da síndrome.
Conclusões: Apesar de ser uma síndrome rara, espera-se que 
com esses casos ocorra um melhor entendimento desta, pos-
sibilitando uma rápida tomada de decisão diagnóstica para 
um tratamento adequado.
Autor Responsável: Aristócles Hitallo Bezerra
E-mail: hitallo95@gmail.com
Palavras-Chave: Síndrome de Ogilvie,Pseudo-obstrução in-
testinal,Tomografia Computadorizada
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PD.01.043
SÍNDROME DE COMPRESSÃO DA VEIA ILÍACA ( 
COCKETT MAY-THURNER ) EM PACIENTE COM 
TROMBOSE VENOSA CRÔNICA DO MEMBRO IN-
FERIOR ESQUERDO
Autores: RIBEIRO, F.A; TSUNO, M.Y; TSUNO, N.S.G.
Instituição: EXAME IMAGEM E LABORATÓRIO-DA-
SA-BRASÍLIA DF
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Promover e comparti-
lhar o conhecimento sobre a Síndrome de compressão da veia 
ilíaca através de estudo de angiotomografia computadoriza-
da.
História clínica: Paciente de 53 anos, feminino, com histó-
rico de insuficiência venosa do membro inferior esquerdo e 
episódios de trombose associados em tratamento. A paciente 
refere ainda surgimento de veias varicosas superficiais na re-
gião vulvar. Foi solicitado pelo médico assistente o estudo 
de angiotomografia computadorizada da aorta abdominal e 
vasos ilíacos com fases arterial e venosa.
Discussão e diagnóstico: O exame mostrou compressão 
significativa da veia ilíaca comum esquerda pelas artérias 
ilíacas comuns direita e também pela esquerda nesse caso, 
determinando exuberante circulação colateral na pelve, 
com formação de varizes pélvicas e veias varicosas na 
região vulvar. A Síndrome de compressão da veia ilíaca co-
mum esquerda (também conhecida como Síndrome de Coc-
cket May-Thurner) é uma situação clínica na qual a artéria 
ilíaca comum direita comprime extrinsecamente a veia ilíaca 
comum esquerda. Há uma predominância em mulheres jo-
vens, entre a segunda e a quarta décadas de vida. Levando-se 
em consideração as complicações potenciais dessa síndrome, 
esta deve ser reconhecida, diagnosticada e tratada, em pa-
cientes sintomáticos, antes que cause alterações irreversíveis 
no sistema venoso do paciente. Métodos não invasivos como 
a ultrassonografia com Doppler podem ser utilizados, porém 
a angiotomografia e a angioressonância são mais fidedignas. 
O método de escolha para a confirmação diagnóstica consis-
te na flebografia, em múltiplas incidências, com aferição de 
gradientes pressóricos. O tratamento endovascular é seguro e 
efetivo, podendo substituir a reconstrução cirúrgica aberta e/
ou a anticoagulação isolada.
Conclusões: Antes de rotular os pacientes como portadores 
de insuficiência valvular primária, tal síndrome sempre deve 
ser lembrada no diagnóstico diferencial de insuficiência ve-
nosa do membro inferior esquerdo, com ou sem a presença 
de episódios trombóticos associados para diagnóstico e trata-
mento precoces, evitando assim complicações futuras.
Autor Responsável: Fabiano Arantes Ribeiro
E-mail: fabianoarantes@hotmail.com
Palavras-Chave: Cockett,May-Thurner

PD.01.055
SÍNDROME DE STAUFFER: RELATO DE CASO
Autores: ROMAN, S. M.; GUIMARÃES, R. B.; CHOJ-
NIAK, R.; MELO, R. A. B.
Instituição: A.C.CAMARGO CANCER CENTER
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever e discutir 
um caso de síndrome de Stauffer e assim contribuir para a 
compreensão dessa síndrome paraneoplásica, acelerando o 
diagnóstico preciso e o tratamento adequado.
História clínica: Paciente, sexo masculino, 41 anos, foi ad-
mitido no serviço para investigação de nódulos hepáticos e 
estadiamento de neoplasia renal. Apresentou fadiga e perda 
ponderal significativa no último ano. Os exames laborato-
riais então solicitados evidenciaram anemia com plaquetose 

e fosfatase alcalina e gama-GT em níveis aumentados, sem 
outros achados relevantes. Foi realizada ressonância magné-
tica do abdome com contraste hepatoespecífico, a qual evi-
denciou massa no polo superior do rim esquerdo com alto 
escore no sistema nefrométrico R.E.N.A.L., nódulos hepáti-
cos inespecíficos e fígado com bordas rombas e parênquima 
com intensidade de sinal difusamente heterogênea, sinais 
sugestivos de hepatopatia.
Discussão e diagnóstico: Devido à associação de massa 
renal com hepatopatia difusa na ausência de metástase 
hepática, aventou-se a hipótese de síndrome de Stauffer, 
uma incomum síndrome paraneoplásica associada princi-
palmente ao carcinoma de células renais, cujos critérios 
diagnósticos são os componentes da associação observada 
no paciente. O exame histopatológico de nódulo hepático 
foi compatível com hemangioma e o do espécime cirúrgico 
da nefrectomia com carcinoma de células renais (CCR), 
tipo células claras. Quatro meses após a cirurgia, foram 
repetidos os exames laboratoriais e de imagem, os quais 
demonstraram normalização da anemia, da plaquetose e 
dos níveis de fosfatase alcalina e de gama-GT, assim como 
resolução dos sinais radiológicos de hepatopatia difusa, 
evidenciando assim a reversibilidade do quadro após a ci-
rurgia, o que confirmou a hipótese de síndrome de Stauffer. 
Tal síndrome caracteriza-se por disfunção hepática desen-
cadeada por uma neoplasia maligna. Cerca de 10 a 20% 
dos CCRs evoluem com disfunção hepática, cujas prin-
cipais manifestações são febre, fadiga e perda ponderal. 
Aproximadamente 60-70% desses pacientes evoluem com 
normalização da função hepática após a cirurgia.
Conclusões: O reconhecimento da hepatopatia como uma 
síndrome paraneoplásica é fundamental para a suspeição de 
neoplasias ocultas em indivíduos sem fatores de risco conhe-
cidos para disfunção hepática, assim como para sua diferen-
ciação de lesões metastáticas. O conhecimento e a adequada 
diferenciação dessas entidades acelera o correto diagnóstico 
e interfere diretamente no prognóstico.
Autor Responsável: Stefânia Maria Roman
E-mail: stefania_mms@hotmail.com
Palavras-Chave: SINDROME, STAUFFER, PARANEO-
PLASICA
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TRABALHO ORIGINAL

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.02.012
O EFEITO DO USO DO "TWINKLING ARTIFACT" 
NA ACURÁCIA DA ULTRASSONOGRAFIA NO DIAG-
NÓSTICO DOS CÁLCULOS INTRARRENAIS
Autores: SARRIS, A.B.; CANDIDO, F.J.F.; SOBREIRO, 
B.P.; DREWECK, M.O.
Instituição: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA 
GROSSA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Comparar a acurácia 
entre os achados em ultrassonografias modo-B (US) e o 
“twinkling artifact” (“TA”) observado em ultrassonogra-
fias com Doppler (USD) para cálculos intrarrenais em rela-
ção à tomografia computadorizada (TC) e verificar fatores 
de influência para a formação do “TA” como lateralidade, 
localização, tamanho e densidade dos cálculos urinários.
Material(is) e método(s): Após aprovação pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa e assinatura de Termo de Consentimen-
to Livre e Esclarecido, foram incluídos indivíduos maiores 
de 18 anos encaminhados para realização de TC do abdome 
com suspeita de cálculo urinário, os quais foram submetidos 
a US e USD para avaliação renal. Os critérios ultrassonográ-
ficos para caracterização de cálculo renal foram: 1) imagem 
hiperecogênica focal, 2) imagem hiperecogênica focal com 
sombra acústica e 3) imagem hiperecogênica focal com for-
mação do “TA”. O padrão de referência adotado para carac-
terização do cálculo renal foi a presença de calcificação no 
trajeto do sistema coletor à TC. Os cálculos foram analisa-
dos quanto a lateralidade, localização, tamanho e densidade 
pela TC, com estes parâmetros sendo testados quanto à pre-
dição na formação do “TA”.
Resultados e discussão: Foram analisados 27 pacientes 
com 187 cálculos renais caracterizados pela TC. Sensibi-
lidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor pre-
ditivo negativo foram respectivamente de 38,5% (IC 95%: 
31,5% a 45,9%), 11,1% (IC 95%: 0,3% a 48,2%), 7,0% (IC 
95%: 5,3% a 9,2%) e 51,0% (IC 95%: 14,0% a 86,9%) para 
imagem hiperecogênica; 24,1% (IC 95%: 18,1% a 30,8%), 
77,8% (IC 95%: 40,0% a 97,2%), 15,8% (IC 95%: 5,1% a 
39,6%), e 85,5% (IC 95%: 80,5% a 89,4%) para imagem hi-
perecogênica com sombra acústica e 21,9% (IC 95%: 16,2% 
a 28,5%), 100,0% (IC 95%: 66,4% a 100,0%), 100,0% e 
88,1% (IC 95%: 87,2% a 88,8%) para imagem hiperecogêni-
ca com o “TA”. Quanto aos parâmetros testados para predi-
ção da formação do “TA”, não foi observada diferença entre 
cálculos sem e com “TA” quanto à lateralidade.
Conclusões: O principal efeito na acurácia diagnóstica ob-
servado com a presença do “TA” à USD foi o aumento da es-
pecificidade quando comparado aos demais achados ultrasso-
nográficos na caracterização dos cálculos renais. Localização 
intrarrenal, tamanho e densidade dos cálculos renais foram 
variáveis preditoras para a formação do “TA”.
Autor Responsável: Marcelo Dreweck
E-mail: modreweck@gmail.com
Palavras-Chave: twinkling artifact,kidney calculi,ultrasound

TEMAS LIVRES (TL)

TL.02.001
COMPARAÇÃO DA RESSONÂNCIA BI-PARAME´-
TRICA VERSUS MULTI-PARAME´TRICA PARA 
DETECÇÃO DE LESÕES PROSTÁTICAS CLINICA-
MENTE SIGNIFICATIVAS
Autores: RACY, D.J.; GOMES, N. B. N. ; LIBANIO, B. B.; 
ALBUQUERQUE, K.S.; BARBISAN, C.C.; TORRES, L.R.;
Instituição: HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA 
DE SP (BP).
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O câncer de próstata 
é o tipo mais frequente de neoplasia na população mascu-
lina, exceto pelos cânceres de pele não-melanoma, e ocupa 
a terceira posição em mortalidade. A ressonância magnéti-
ca (RM) com avaliação multi-paramétrica (RMMp) atual-
mente é o melhor método recomendado para a avaliação e 
estadiamento de lesões prostáticas neoplásicas e vislumbra 
tornar-se exame de escolha para rastreio de lesões poten-
cialmente malignas, atualmente ocupado pelos métodos 
invasivos de biópsia. Neste contexto, o protocolo bi-pa-
ramétrico (RMBp) surge como uma alternativa simplifica-
da, mais econômica e acessível ao diagnóstico precoce de 
câncer de próstata em homens de alto risco. Neste contex-
to, este trabalho visa determinar a acurácia diagnóstica do 
protocolo de RMBp da próstata na detecção de lesões neo-
plásicas clinicamente significativas, em comparação com o 
protocolo de RMMp.
Material(is) e método(s): A pesquisa foi retrospectiva, trans-
versal, observacional e analítica de série de casos, sendo feita 
através da coleta de dados de arquivo de exames de imagem 
do ano de 2017 no hospital XXX. Três observadores fizeram 
a análise das lesões segundo os critérios do PIRADS e os re-
sultados foram comparados com os anatomopatológicos. Fo-
ram calculados a sensibilidade, especificidade e acurácia para 
todos os leitores em ambos os métodos (RMMp e RMBp). 
Por fim, foi realizada a concordância interobservador para os 
dois protocolos de RM.
Resultados e discussão: Foram selecionados 30 pacientes 
com adenocarcinoma acinar de próstata, com média de idade 
de 63 anos, sendo 4 deles excluídos devido à realização da 
fase pós-contraste direcionada ao abdome superior. A sensi-
bilidade, especificidade e acurácia para a RMMp e RMBp fo-
ram: 88% e 92%; 40% e 37% e 74 % e 71%. A concordância 
interobservador na interpretação por imagem biparamétrica 
foi moderada (k = 0,50).
Conclusões: A RM biparamétrica permitiu a detecção de 
lesões clinicamente significativas com acurácia diagnóstica 
semelhante ao protocolo multiparamétrico.
Autor Responsável: Natália Borges Nunes
E-mail: nataliaborgesnunes@gmail.com
Palavras-Chave: próstata;,diagnosticoporimagem,progra-
masderastreamento

ABDOMINAL / TRATO GENITURINÁRIO
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ENSAIO PICTÓRICO

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.02.004
"TEMPO É RIM": UMA REVISÃO SOBRE INFARTO 
RENAL
Autores: VIDAL, B.P.C.; PRANDO, A.; RODSTEIN, 
M.A.M.
Instituição: HOSPITAL VERA CRUZ - CENTRO RADIO-
LÓGICO CAMPINAS
Introdução e objetivo(s): Dor abdominal aguda é um sinto-
ma muito frequente na prática clínica, muitas vezes levando 
o médico assistente à solicitação de estudos por imagem, que 
se configuram como de extrema importância para elucida-
ção diagnóstica. Por este motivo, o médico radiologista deve 
estar preparado para reconhecer os principais diagnósticos 
diferenciais que cursam com este sintoma, desde os mais co-
muns, até os menos frequentes, porém não menos importan-
tes, como o infarto renal. O presente estudo visa ressaltar a 
importância do diagnóstico precoce de infarto renal e seus si-
nais radiológicos, correlacionando-os com as principais etio-
logias, a fim de otimizar a condução e tratamento do paciente.
Método(s): Serão utilizados estudos por tomografia compu-
tadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), bem como as 
suas reformatações multiplanares e tridimensionais (3D). As 
imagens utilizadas neste trabalho foram adquiridas em um 
hospital de alta complexidade e arquivo pessoal dos autores.
Discussão: Diante do quadro de dor abdominal aguda, es-
pecialmente em flancos, seja unilateral ou bilateral, deve-se 
aventar a possibilidade de um evento renal isquêmico. Muitas 
vezes este diagnóstico é tardio, ou até mesmo não identifica-
do, configurando importante causa de perda da função renal e 
consequentes alterações cardiovasculares. Os infartos renais 
podem ser causados por redução ou interrupção ao fluxo san-
guíneo, seja arterial ou venoso, sendo mais frequente o aco-
metimento arterial. Infartos renais focais tendem a ser causa-
dos por obstrução de pequenos segmentos / sub-segmentos 
arteriais ou venosos, enquanto infartos globais estão relacio-
nados à acometimentos vasculares de maior calibre, como no 
caso da dissecção da artéria renal, por exemplo. A manifes-
tação bilateral tende a estar relacionada à causas inflamató-
rias (vasculites), ou à tromboembolismos cardiogênicos. Os 
principais achados radiológicos serão descritos ao longo do 
estudo e demonstrados por imagens de casos próprios.
Conclusões: Por se tratar de uma entidade não muito fre-
quente, o diagnóstico de infarto renal por vezes não é aven-
tado, prejudicando então a adequada condução e tratamento 
do paciente e preservação de sua função renal. Cabe ao médi-
co radiologista correlacionar os dados clínico e laboratoriais 
presentes com os achados de imagem, a fim de otimizar o 
diagnóstico e manejo deste quadro.
Autor Responsável: Bruno Prado Cortizo Vidal
E-mail: bruno.vidal89@gmail.com
Palavras-Chave: Infarto,renal,dor,abdominal,tomografia,-
computadorizada

PI.02.006
ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL 
TOMOGRAFIA COMPUTADA – RESONANCIA MAG-
NÉTICA
Autores: HERQUIÑIGO D, PIZARRO A, CASTRO M, AL-
MARZA P.

Instituição: UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO, DEPAR-
TAMENTO DE IMAGENOLOGÍA, CLÍNICA INDISA.
Introdução e objetivo(s): La enfermedad trofoblástica ges-
tacional (ETG) se refiere a una proliferación trofoblástica 
anormal compuesta de un amplio espectro de lesiones que 
van desde la mola hidatiforme benigna, aunque premaligna 
(completa y parcial), hasta la mola invasora agresiva, el co-
riocarcinoma y el tumor trofoblástico del sitio placentario. 
(TTSP). La neoplasia trofoblástica gestacional (NTG) se re-
fiere al subconjunto agresivo, incluye mola invasiva, corio-
carcinoma y TTSP. • Conocer los hallazgos a la TC – RM y 
clasificación enfermedad trofoblástica gestacional.
Método(s): Revisión pictográfica  de los hallazgos en TC – RM
Discussão: La enfermedad trofoblástica gestacional (ETG) 
está compuesta por un conjunto heterogéneo de procesos 
benignos y malignos que tienen su origen en el tejido tro-
foblástico fetal, con características propias que permiten di-
ferenciarlas en las imágenes. La mola hidatiforme se puede 
presentar como en el TC como lesiones en la cavidad endo-
metrial heterogeneas en patrón reticular con vesículas hipo-
densas y tabiques que realzan con el contraste .En el caso de 
la mola invasora se compromete el miometrio. En RM son le-
siones isointensa en el miometrio en T1 y T2 hiperintensidad 
de las vesículas que distienden la cavidad, tabiques entre las 
vesículas que captan gadolinio  en el caso de la mola , en la 
mola Incompleta se identifican partes fetales y en la invasora 
se compromete el miometrio. Coriocarcinoma es un tumor 
maligno que en el TC se ve como una Masa miometrial que 
puede o no tener componente endometrial, realce heterogé-
neo con vasos sanguíneos prominentes y en la RM se iden-
tifica una Masa miometrio-endometrial , vacíos de señal que 
representan los vasos sanguíneos prominentes,  realce hete-
rogéneo , hiperintensa en T1 y T2 con respecto al miometrio. 
Los Tumor del sitio placentario  son una variante rara del 
coriocarcinoma, donde las. imágenes son similares al corio-
carcinoma.
Conclusões: Reconocer los hallazgos en RM y TC,  permite el 
diagnóstico correcto y por lo tanto el manejo clínico adecuado.
Autor Responsável: PAMELA ALMARZA SALAS
E-mail: PAME.AL@GMAIL.COM
Palavras-Chave: enfermedad trofoblástica gestacional 
(ETG),mola_hidatiforme,coriocarcinoma,tumor_del_si-
tio_placentario

PI.02.007
ENDOMETRIOSE SEM MISTÉRIOS - TODOS OS 
PASSOS DA AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA
Autores: BISOLO, L; HUMMEL, A, D.; PASQUINI-RAI-
ZA L.C.; RAHAL JR. A.; SAVOIA P.; CRUZ-SANTOS 
A.R., FRANCISCO-NETO M.J.; FUNARI M.B.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): A endometriose é uma condição 
ginecológica frequente, podendo ser encontrada em até 5% 
das mulheres. A ultrassonografia (US) é considerada o exa-
me de primeira linha, e mais acessível, para avaliação de 
endometriose profunda (EP). Nosso estudo tem como obje-
tivo descrever o passo a passo da pesquisa ultrassonográfica 
para EP e ilustrar de maneira didática com imagens de US os 
achados nos diversos compartimentos abdominais.
Material(is) e método(s): Foram utilizadas imagens de US 
realizadas com protocolos dirigidos para a pesquisa de EP, 
utilizando os termos propostos pelo consenso International 
Deep Endometriosis Analysis (IDEA). 
A avaliação consiste em quatro passos, segundo o consenso 
do IDEA: 1º passo - avaliação do sistema urinário (bexiga 
e ureteres distais) e útero e seus anexos por via abdominal 
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e transvaginal (USTV); 2º passo - avaliação da relação dos 
órgãos da pelve entre si procurando por sinais de aderências; 
3º passo - análise da mobilidade uterina; 4º passo - procura 
dos focos de endometriose profunda nos compartimentos pél-
vicos anteriores e posteriores. ?
Discussão: Por muitos anos o diagnóstico de EP foi realizado 
através de exame clínico e físico, seguido de laparotomia ou 
laparoscopia com funções diagnóstica e terapêutica. Hoje os 
exames de imagem foram incorporados à rotina da avaliação 
da EP, sendo a USTV um método com boa acurácia para o 
diagnóstico de EP intestinal e com alta especificidade para 
predição de EP não intestinal, sendo considerado o exame de 
primeira linha. Também pode ser utilizada para avaliação do 
compartimento anterior (bexiga e ureteres). A principal limi-
tação do USTV é o restrito campo de visão e a dificuldade de 
detectar lesões fora de pelve. Para ampliar o campo de visão 
incluímos a avaliação inicial por via abdominal. O USTV tam-
bém pode ser complementado com a RM, em casos de lesões 
de difícil acesso pelo US, como extensas aderências pélvicas.
Conclusões: Todo radiologista adequadamente treinado e 
familiarizado com os passos e características do exame US 
poderá fazer a diferença neste contexto.
Autor Responsável: Alan Hummel
E-mail: alandinizhummel@gmail.com
Palavras-Chave: Ultrassonografia,Endometriose

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.02.004
ATUAÇÃO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA-
DA E DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PLANE-
JAMENTO TRIDIMENSIONAL DE BRAQUITERA-
PIA NA NEOPLASIA DE COLO UTERINO INICIAL E 
LOCALIZADO
Autores: SOUSA, J.C.O ; RÊGO,J.C.M;VIDAL,J,C.S
Instituição: NÚCLEO DE PESQUISA CIENTIFICA E 
ACADÊMICA DE RADIOLOGIA (NPCAR)
Introdução e objetivo(s): Na neoplasia de colo uterino ini-
cial e localizada, a radioterapia por meio da braquiterapia ou 
radioterapia interna constitui uma das terapêuticas neoplási-
cas de maior efetividade clinica; a braquiterapia utilizando 
o planejamento tridimensional (3D) reduz as incertezas das 
doses administradas e garante o correto posicionamento dos 
aplicadores ginecológicos de radiação. Os exames imagino-
lógicos de Tomografia Computadorizada(TC) e Ressonância 
Magnética(RM) são essenciais para o planejamento 3D bra-
quiterápico na neoplasia de colo uterino inicial e localizada 
por permitirem a reconstrução volumétrica do tumor e dos 
órgãos de risco (OARs). Este estudo visa demonstrar e dis-
correr sobre a atuação das imagens de TC e RM em um pla-
nejamento 3D de braquiterapia na neoplasia de colo uterino 
inicial e localizada.
Método(s): Ensaio Pictórico com imagens de TC e RM de 
planejamento 3D de braquiterapia em pacientes com neopla-
sia de colo de útero inicial e localizado .Ainda será realizada 
uma revisão literária sobre conceituais relevantes a temática.
Discussão: As modalidades terapêuticas empregadas nas neo-
plasias de colo uterino devem tratar a área tumoral com: dose 
alta e efetiva; minimização das doses em tecidos sadios adja-
centes ou nos órgãos em risco ;e redução dos efeitos colaterais 
. Na neoplasia de colo uterino (inclui-se aqui a inicial e loca-

lizada) , destaca-se a braquiterapia como modalidade terapêu-
tica elegida para combate neoplásico . O planejamento 3D na 
braquiterapia em neoplasia de colo uterino inicial e localizada 
possibilita a adequação da dose ao volume tumoral e o conhe-
cimento da dose recebida nos volumes dos OARs adjacentes. 
As imagens de TC e RM são extremamentes relevantes para 
a construção do planejamento 3D em braquiterapia em ne-
oplasias de colo uterino inicial e localizada por garantirem: 
reconstrução tumoral; definição de contorno tumorais; melhor 
visualização dos tecidos e diferenciação tumoral.
Conclusões: Nas neoplasias colo uterino inicial e localizada 
a utilização de planejamento 3D de braquiterapia aumenta 
a possibilidade de se poupar OAR por permitir a avaliação 
volumétrica das doses recebidas. Em relação aos OAR ava-
liados, a utilização de imagens de TC ou RM do colo uterino 
na braquiterapia de planejamento 3D possibilita a real visu-
alização das doses pontuais aplicadas na região tumoral bem 
como garantir a otimização dosimétrica.
Autor Responsável: Joyce Caroline
E-mail: joycecarolinedeoliveira@hotmail.com
Palavras-Chave: THREE-DIMENSIONAL BRAHCHE-
RAPY PLANNING ;,UTERINE COLON NEOPLA-
SIA;,BRAHCHERAPY ;

PD.02.013
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS LE-
SÕES OVARIANAS
Autores: OLIVEIRA, B.C; OLIVEIRA, C. V.; HORVAT, N.; 
PANIZZA, P.S.B.; CERRI G.G.; VIANA P.C.C.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS E HOSPITAL 
DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): Os cistos anexiais causam con-
siderável ansiedade nas mulheres devido ao medo da ma-
lignidade, uma vez que o câncer de ovário frequentemente 
se apresenta como uma massa cística complexa. No entanto, 
a grande maioria dos cistos anexiais são benignos. Nossos 
objetivos são sugerir uma abordagem sistemática no manejo 
das massas císticas ovarianas, revisando a classificação “Gy-
necologic Imaging Report and Data System” (GI-RADS), 
bem como as características clínicas e radiológicas que aju-
dam a diferenciar neoplasias de lesões não neoplásicas e que 
podem sugerir um subtipo histológico específico.
Método(s): Casos didáticos ilustrados do nosso departamento 
enfatizando achados de imagem no ultrassom (US), na tomo-
grafia computadorizada (TC), na ressonância magnética (RM) 
e na tomografia de emissão de pósitron (PET) que o radiolo-
gista deve considerar na avaliação das lesões císticas anexiais.
Discussão: Abordagem sistemática bem estruturada de acha-
dos clínicos e de imagem relevantes que ajudam a diferen-
ciar lesões císticas anexiais neoplásicas e não neoplásicas 
e que sugerem subtipos histológicos específicos, incluindo: 
- Grupo de risco da paciente (idade, status menstrual, histó-
ria cirúrgica, etc.); - Lesões sintomáticas versus incidentais; 
- Papel dos métodos de imagem, enfatizando os resultados 
práticos; - Achados de imagem relevantes para interpreta-
ção de lesões ovarianas suspeitas, revisando a classificação 
GI-RADS e destacando as informações que devem ser apre-
sentadas no relatório; - Lesões não-ovarianas: Linfocele, lin-
fangioma, hidrossalpinge, cisto de inclusão peritoneal, cistos 
paraovarianos, endometrioma extra-ovariano, gravidez ectó-
pica, mucocele de apêndice e degeneração cística de leiomio-
ma; - Lesões ovarianas: cistos funcionais, cisto hemorrágico, 
abscesso tubo-ovariano, endometrioma, teratoma cístico ma-
duro, fibroma, fibrotecoma, tumor de Brenner, fibromatose 
ovariana e cistoadenofibroma; - Síndromes associadas: Sín-
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drome de hiperestimulação ovariana e doença / síndrome do 
ovário policístico.
Conclusões: No manejo de pacientes com cistos anexiais, 
uma avaliação multifatorial deve ser realizada, considerando 
os aspectos clínicos e radiológicos. Os radiologistas devem 
estar cientes das características de imagem que sugerem le-
sões benignas e malignas, a fim de evitar procedimentos des-
necessários ou recomendar investigação adicional.
Autor Responsável: Brunna Oliveira
E-mail: deoliveira.brunna@gmail.com
Palavras-Chave: Ovário,GI-RADS,Ultrassom,TC,RM

PD.02.014
SARCOMAS GINECOLÓGICOS: ENSAIO PICTÓRICO
Autores: FILHO, M. V. L.; SEMIONE, M. M.; TORRES, 
L. R.; PEDROSO, M. H. N. I.; SILVA, M. C.; LEWIN, F.; 
FOREST, A. F.; HOUAT, C. R. S.
Instituição: REAL E BENEMÉRITA BENEFICÊNCIA 
PORTUGUESA DE SAO PAULO
Introdução e objetivo(s): Sarcomas ginecológicos (SG) são 
tumores pélvicos raros, respondendo por cerca de 1,5-2% de 
todas as malignidades ginecológicas, sendo o útero o local 
mais comum de acometimento. Leiomiossarcoma (LMS), 
sarcoma estromal endometrial (SEE) e adenossarcoma (AS) 
são os subtipos histológicos mais prevalentes no útero. Estu-
dos por imagem tem um papel importante no diagnóstico e 
estadiamento desses tumores, especialmente com o advento 
de técnicas cirúrgicas minimamente invasivas. Este ensaio 
pictórico tem como objetivo discutir o uso dos métodos de 
imagem, especialmente da ressonância magnética (MR), na 
investigação dos SG, com foco no envolvimento uterino, seus 
diagnósticos diferenciais e padrões de recorrência.
Método(s): Os casos foram selecionados a partir de um banco 
de dados retrospectivo de nosso centro oncológico terciário. 
Este ensaio pictórico discute e ilustra achados radiológicos 
com correlação patológica de SG, seus diagnósticos diferen-
ciais e padrões de recorrência, com foco nos aspectos de MR.
Discussão: LMS geralmente se apresenta como uma mas-
sa uterina de grandes dimensões com hipossinal em T1 e 
sinal intermediário a alto nas imagens ponderados em T2, 
com áreas centrais de hipersinal sugestivas de necrose. SEE 
corresponde a um grupo heterogêneo composto por neo-
plasias relativamente indolentes (SEE de baixo grau) até 
lesões agressivas com prognóstico reservado (SEE indife-
renciado). AS é um tumor de crescimento lento, que comu-
mente corresponde a uma lesão  endometrial polipoide e 
bem definida, protruindo através do canal cervical. Tumo-
res de músculo liso com potencial de malignidade incerto 
(STUMP) constituem um grupo de lesões uterinas que não 
podem ser inequivocamente diagnosticadas como benig-
nas (leiomiomas) ou malignas (LMS), tendo sido descritas 
esporadicamente na literatura devido a sua raridade. Car-
cinossarcoma (CCS) é um tumor altamente maligno com 
componentes carcinomatoso e sarcomatoso, atualmente 
classificado como carcinoma, mas que permanece como 
um importante diagnóstico diferencial de SG.
Conclusões: SG constituem um grupo heterogêneo de tu-
mores cuja lista de diagnósticos diferenciais inclui: lesões 
benignas (leiomiomas atípicos), STUMP e CCS. A avalia-
ção das bordas, realce, sinal em T1 e T2 e difusão são crité-
rios úteis na RM, que constitui uma importante ferramenta 
na detecção, estadiamento, escolha do tratamento e acompa-
nhamento de SG.
Autor Responsável: marcela de mello semione
E-mail: semione.marcela@gmail.com
Palavras-Chave: Sarcoma,ginecológico

PD.02.028
ENDOMETRIOMA OVARIANO: QUANDO PENSAR 
EM TRANSFORMAÇÃO MALIGNA
Autores: GONCALVES, F.C.; GONCALVES, V.C.; SILVA, 
L.N.M.; ABRAO, M.S.; DE MATTOS, L.A.; GONCALVES, 
M.O.C.
Instituição: DASA (DIAGNÓSTICO DA AMÉRICA)
Introdução e objetivo(s): A endometriose é uma doença 
que acomete cerca de 10% das mulheres em idade repro-
dutiva, sendo o endometrioma ovariano muito freqüente e 
um marcador de doença profunda. A endometriose pode ser 
um fator de risco para o câncer de ovário, principalmente 
os subtipos: adenocarcinoma endometrióide e células claras. 
A endometriose associada ao câncer de ovário geralmente 
acomete mulheres de 10-20 anos mais jovens que as sem 
endometriose, sendo a detecção precoce importante para o 
melhor prognóstico e eventual preservação da fertilidade. 
Esse estudo tem como objetivo demonstrar as diversas apre-
sentações de endometriomas com transformações malignas 
no ultrassom transvaginal e ressonância magnética, além de 
discutir como diferenciá-las de condições benignas atípicas.
Método(s): Serão analisadas características típicas e atípi-
cas dos endometriomas ovarianos no ultra-som e ressonância 
magnética, determinando quais achados são indicativos de 
transformação maligna ou de condições benignas associadas. 
Serão expostos  casos do nosso grupo, com mais de 10 anos de 
experiência no estudo da endometriose, desde os típicos endo-
metriomas até os que estavam associados a câncer de ovário.
Discussão: Os endometriomas típicos ao ultra-som se apre-
sentam como cistos com conteúdo espesso, pontilhado fino, 
podendo ser homogêneos (aspecto em “vidro fosco”) ou he-
terogêneos.  Quando heterogêneo podem haver achados atí-
picos como projeções, septos espessos ou nódulos murais. 
Nestes casos deve-se pensar em transformação maligna, po-
rém descartando condições benignas que podem ter aspecto 
semelhante, como coágulos ou infecção. O Doppler colorido 
fornece dados adicionais nessa diferenciação. Na ressonân-
cia magnética os endometriomas típicos se apresentam como 
cistos com marcado hipersinal, relativamente homogêneo, 
em T1 e hipossinal (“sombra”) nas sequências em T2, sem 
realce pelo meio de contraste iodado.  Achados atípicos nos 
endometriomas como projeções sólidas ou nódulos murais, 
com realce pelo meio de contraste paramagnético e restrição 
à difusão das moléculas de água, melhor observado nas sequ-
ências de subtração, devem ser sempre valorizados pelo risco 
de neoplasia associada.
Conclusões: Exames de imagem em pacientes com endo-
metriose são essenciais para o diagnóstico precoce e melhor 
prognóstico. No caso do endometrioma deve o radiologista 
estar sempre atento aos achados de imagem para poder detec-
tar neoplasias em estágios iniciais, possibilitando tratamento 
mais efetivo e menos invasivo.
Autor Responsável: Fernanda Gonçalves
E-mail: fegoncalves12@hotmail.com
Palavras-Chave: Endometriosis,Ovarian,Cancer

PD.02.037
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO PÊNIS: ENTEN-
DENDO O MÉTODO E SUAS APLICAÇÕES
Autores: FARIAS, L.P.G.; MENEZES, D.C.; SANTOS, 
J.M.M.M.; GUEDES, M.S., ARANHA, A.S.
Instituição: HOSPITAL ALVORADA, AMERICAS SER-
VIÇOS MÉDICOS, SÃO PAULO/SP
Introdução e objetivo(s): O pênis é um órgão superficial no 
qual muitas doenças podem ser vistas ou palpadas e pron-
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tamente visualizadas em alta resolução por meio da ultras-
sonografia (US). Devido à excelente resolução do contraste 
de tecidos moles, a ressonância magnética (RM) é altamente 
precisa na caracterização de lesões penianas benignas e no 
estadiamento do câncer peniano, auxiliando no planejamen-
to para manejo conservador ou abordagem cirúrgica. Este 
estudo visa demonstrar, por meio da RM de alto campo, os 
aspectos por imagem das principais alterações do pênis.
Método(s): Realizadas revisão da literatura e análise retrospec-
tiva de casos de pacientes com alterações penianas, obtidos por 
meio de RM, de experiência e/ou arquivo próprio dos autores. 
Serão demonstradas as características por imagem por meio 
de cortes anatômicos, reconstruções multiplanares, aquisição 
volumétrica e esquemas pictóricos simplificados, por vezes 
complementada por meio de US e uretrocistografia retrógrada.
Discussão: O pênis consiste de corpos cavernosos pareados 
dorsalmente, que se ligam às tuberosidades isquiáticas, e um 
corpo esponjoso mediano ventralmente, todos envoltos por 
uma forte bainha fascial, a túnica albugínea. Os corpos caver-
nosos são compostos por sinusóides venosos que se enchem 
de sangue durante a ereção, e o corpo esponjoso circunda a 
uretra peniana formando a glande distalmente. À RM, todos 
estes tecidos possuem intensidade de sinal característicos, 
tornando-se adjuvante na avaliação de patologias que acome-
tem o pênis, além de ter se tornado mais disponível e ampla-
mente aceita pelos urologistas. A RM tem se mostrado supe-
rior no estadiamento locorregional de neoplasias, assim como 
na avaliação da integridade da túnica albugínea e mediante 
condições inflamatórias/infecciosas. Neste estudo, propõe-se 
a abordagem do mnemônico “P.E.N.I.S T” – P (prótese), E 
(estenose), N (neoplasia), I (inflamação e infecção), S (sexu-
alidade), T (trauma, trombose e transtornos vasculares) – a 
fim de estabelecer uma abordagem prática para o diagnóstico 
precoce e possíveis diferenciais.
Conclusões: A RM na avaliação do pênis caracteriza um 
método de alta precisão e não invasivo, fornecendo uma de-
finição precisa da sua anatomia, condições neoplásicas ma-
lignas e alterações benignas que o acomete. Posicionamento 
adequado do paciente e protocolos de imagem padronizados, 
assim como a familiaridade do médico radiologista, são im-
perativos na obtenção de imagens diagnósticas.
Autor Responsável: Lucas de Pádua Gomes de Farias
E-mail: lucasdpadua@hotmail.com
Palavras-Chave: Pênis,Ressonância,Mnemônico

REVISÃO DE LITERATURA

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.02.003
DOENÇA DE PEYRONIE: QUAL MÉTODO DEVE-
MOS USAR?
Autores: TORRES, L.; HOHGRAEFE NETO,G.; BAR-
TELS, R.
Instituição: HOSPITAL MOINHOS DE VENTO - PORTO 
ALEGRE/RS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Serão relatados seis ca-
sos de doença de Peyronie, com uma breve revisão de seus 
achados clínicos e de imagem, correlacionando imagens de 
radiografia, ultrassonografia (US) e ressonância magnética 

(IMR). Além disso, serão discutidas as diferenças e aponta-
das as principais vantagens entre esses métodos de imagem 
na avaliação da doença de Peyronie.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): A 
doença de Peyronie é uma condição crônica que leva à fibro-
se e ao espessamento focal da túnica albugínea, sendo a causa 
mais frequente de ereção dolorosa, acometendo cerca de 3% 
dos indivíduos do sexo masculino. A área endurecida resulta 
em vários graus de deformidade peniana durante a ereção. 
O diagnóstico se baseia na história clínica e no exame físico 
com a palpação da placa. Frequentemente exames de imagem 
são necessários para a avaliação da extensão das placas, do 
envolvimento do septo peniano e da relação entre as placas e 
a vasculatura peniana.
Discussão: As placas geralmente são palpáveis ??e visíveis 
tanto na US quanto na IRM. Eles podem ou não calcificar; se 
calcificadas, também podem ser visíveis na radiografia e na 
tomografia computadorizada. Em um estudo recente compa-
rando US com IRM em 57 pacientes com placas palpáveis, 
68% delas foram detectadas na US e 61% na IRM, embora 
a diferença não tenha sido significativa. A IRM é tão sensí-
vel quanto a US em demonstrar a extensão das placas e suas 
relações com estruturas adjacentes, no entanto, a IRM tem 
dois papéis importantes nesse cenário. A primeira indicação 
em potencial é para a detecção de placas impalpáveis ??e a 
principal indicação é a representação precisa da deformidade, 
espessura da túnica, posição da placa e diâmetro do corpo 
cavernoso nos casos em que a cirurgia possa ser complexa. 
Para este propósito, a IRM é claramente superior à US. Outro 
benefício da IRM é o uso de contraste a base de gadolínio 
para demonstrar inflamação ativa.
Conclusões: Estudos sugerem que a IRM não apenas descre-
ve a localização e a extensão das placas fibrosas, mas também 
revela a presença de inflamação ativa, tornando a IRM a téc-
nica de escolha para o planejamento terapêutico e avaliação 
da resposta ao tratamento conservador.
Autor Responsável: Louise Torres
E-mail: louisetrs@gmail.com
Palavras-Chave: Genital system male,MRI,Ultrassonogra-
phy,Radiography,Peyronie'sDisease

RELATO DE CASO

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.02.032
ADENOMATOSE HEPÁTICA: DIAGNÓSTICO  
PELA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E RELATO DE 
DOIS CASOS.
Autores: NETO, A. A. M.; SERFATY, A.; ANTUNES, E.; 
FONSECA, C. F.; MENDES, R. M.; MARTINS, E. M. L.
Instituição: MEDSCANLAGOS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Este relato consiste em 
demonstrar dois casos de adenomatose hepática (AH) em pa-
cientes jovens e discutir os aspectos de imagem de ressonân-
cia magnética (RM) dessa rara condição.
Material(is) e método(s): Caso 1: paciente do sexo femi-
nino, 38 anos, sem história patológica pregressa relevante, 
com quadro de dor abdominal em flanco direito e exame 
físico normal. Caso 2: paciente do sexo feminino, 38 anos, 
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apresentando dor em flanco direito irradiando para as costas. 
Realizou ultrassonografia que evidenciou múltiplos nódulos 
hepáticos. Ambas pacientes foram submetidas à RM de ab-
dome que evidenciou múltiplas formações nodulares hiper-
vasculares difusas pelo parênquima hepático (mais de dez 
lesões no caso 1 e mais de 20 no caso 2), com realce precoce 
e persistente pelo gadolínio. A paciente do caso 1 apresentava 
ainda lesões com sinal heterogêneo sugerindo sangramento. 
Ambos os casos foram confirmados por biópsia cirúrgica.
Discussão e diagnóstico: Os adenomas hepáticos são neopla-
sias benignas raras, mais comuns em mulheres entre 15 e 45 
anos e com forte associação com o uso de anticoncepcionais 
orais. A AH caracteriza-se pelo achado de dez ou mais adeno-
mas hepáticos. Ao contrário do adenoma solitário, esta condi-
ção pode ocorrer na ausência de fatores predisponentes e está 
relacionada a maior risco de complicações como hemorragia 
(63%) ou transformação maligna em carcinoma hepatocelular 
(CHC) (10%). Em 50% dos casos, as lesões são clinicamente 
ocultas. Nos pacientes sintomáticos, as queixas mais comuns 
são dor abdominal, massa palpável, elevação das enzimas he-
páticas e hemorragia intraperitoneal. O diagnóstico diferen-
cial inclui CHC bem diferenciado com múltiplas metástases 
hepáticas, metástases hipervasculares e hemangioendotelima 
epitelióide hepático. As lesões são circunscritas, bem defini-
das, porém não encapsuladas, podendo medir até 20 cm. O 
tratamento depende dos sintomas, dos achados de imagem e 
do número de adenomas. Adenomas sintomáticos podem ser 
tratados cirurgicamente ou por ablação.
Conclusões: A AH é uma condição rara que pode evoluir 
com complicações como hemorragia e em casos mais graves, 
transformação maligna em CHC. Os pacientes assintomáti-
cos devem realizar exames de imagem de controle para ava-
liar a estabilidade das lesões antigas e o surgimento de novas.
Autor Responsável: ALINE SERFATY
E-mail: alineserfaty@gmail.com
Palavras-Chave: adenomatose,RM,CHC

PD.02.038
RELATO DE CASO: SÍNDROME DE MAYER-ROKI-
TANSKY-KUSTER-HAUSER (MRKH) EM SUA FOR-
MA ATÍPICA OU TIPO II
Autores: OLIVEIRA, L.T.; MENEGASSI, D.; NETO, A. R.; 
FREITAS, R. P; BRAGA, F. D. C. B.
Instituição: FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO (FAMERP) - HOSPITAL DE BASE

Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever o caso de 
síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) em 
sua forma atípica ou tipo II.
Material(is) e método(s): Paciente feminina, 15 anos, 
compareceu à emergência com queixa de dor abdominal 
em epigástrio há 4 dias, progressiva e de moderada intensi-
dade, associada a oligúria e êmese. Durante anamnese, foi 
relatado amenorreia primária e, ao exame físico, presença 
de caracteres sexuais secundários e ausência de canal va-
ginal. A ultrassonografia evidenciou hematometro e rim di-
reito com sinais de nefropatia crônica, não sendo possível 
caracterizar o colo uterino, a porção superior do canal va-
ginal e o rim esquerdo. A ressonância magnética mostrou 
rim direito com sinais de nefropatia crônica, hematometro, 
hematossalpinge, útero unicorno e ausência de canal va-
ginal e rim esquerdo. Ecocardiograma com comunicação 
interatrial (CIA) tipo ostium secundum e dilatação do seio 
coronário. A radiografia do tórax destacou a presença de 
falha de fusão dos elementos posteriores de C7.
Discussão e diagnóstico: A agenesia renal e do canal va-
ginal associados a anomalia dos ductos de Müller e alte-
rações vertebrais e cardíacas são diagnosticas de Mayer-
-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) tipo II. A MRKH é 
uma condição incomum, com incidência de um para cada 
4.000-5.000 meninas, sendo a segunda causa mais frequen-
te de amenorreia primária. Há dois subtipos da síndrome 
de MRKH: Tipo I, com aplasia uterina isolada, e a tipo II, 
a qual tem associação com outras anormalidades gineco-
lógicas e não ginecológicas, sendo esta mais rara e com 
incidência de um para cada 50.000 nascimentos. Malfor-
mações renais associadas incluem agenesia unilateral, rim 
em ferradura, hipoplasia renal, rins ectópicos e hidrone-
frose. As malformações ósseas ocorrem principalmente nas 
vértebras, sendo mais comum anomalias de segmentação. 
Associação com alterações cardíacas e digitais, como sin-
dactilia e polidactilia, são raras, mas podem ocorrer.
Conclusões: A MRKH é uma condição que deve ser co-
nhecida por radiologistas e ultrassonografistas para que, 
frente a uma paciente com amenorreia primária e caracte-
res sexuais secundários, possam ir em busca do diagnósti-
co ou afastar o mesmo.
Autor Responsável: Letícia Tomaz Oliveira
E-mail: leticiatomaz_@hotmail.com
Palavras-Chave: Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndro-
me;,type II,Müllerian duct anomalies
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ENSAIO PICTÓRICO

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.03.002
REVISÃO PICTÓRICA DAS LESÕES ÓSSEAS "USU-
AIS" EM CABEÇA E PESCOÇO
Autores: ROCHA, P.H.P.; FRAGOSO, D.C.; REALI, R.M.; 
JUNHO, F.F.; SARPI, M.; SOUZA, S.A.; GARCIA, M.R.T.
Instituição: DIAGNÓSTICOS DAS AMÉRICAS
Introdução e objetivo(s): As lesões ósseas em cabeça e pes-
coço (C&P) são frequentes na prática radiológica. O propó-
sito do trabalho é revisar as lesões ósseas “usuais” em C&P, 
descrevendo os tipos histológicos com as suas características 
de imagem, localizações (usuais e por vezes infrequentes), 
síndromes associadas e repercussões funcionais.
Método(s): Foi realizado um ensaio pictórico de casos sele-
cionados do banco de dados de nossa instituição no período 
compreendido entre 2016 e 2018. As lesões ósseas “usuais” 
em C&P foram definidas como àquelas comuns na prática 
radiológica e que habitualmente não são abordadas cirurgi-
camente devido à sua baixa agressividade biológica, com ex-
ceção dos casos onde houvesse comprometimento funcional. 
Após, realizamos uma revisão  da literatura com as palavras-
-chave “osseous lesions” e “head and neck” na biblioteca di-
gital PubMed no período da última década.
Discussão: As lesões ósseas em C&P representam uma 
variedade de processos patológicos. As causas mais fre-
quentes, denominadas de “usuais” nesse ensaio pictórico, 
foram o  osteoma e a displasia fibrosa (DF). De acordo com 
a literatura, o osteoma é o tumor benigno mais frequente, 
podendo ser observado em todas as cavidades paranasais, 
nas fossas nasais e também nas demais estruturas ósseas da 
C&P. Embora de natureza “benigna”, repercussões funcio-
nais das vias de drenagem das cavidades paranasais podem 
ocorrer e devem ser prontamente reconhecidas e descritas 
pelos radiologistas. Quando múltiplos, a possibilidade de 
síndrome de Gardner deve ser considerada. A DF pode ter 
apresentação monostótica ou poliostótica, sendo a maxila 
e a mandíbula os locais mais acometidos. A síndrome de 
McCune-Albright é caracterizada pela tríade DF poliostó-
tica, puberdade precoce e manchas café com leite. O tórus 
mandibular, maxilar e palatino são excrecências ósseas den-
samente mineralizadas frequentemente observadas nos exa-
mes de imagem. Apesar de poderem determinar repercussão 
funcional, como no ato de comer e beber, usualmente ocor-
rem em indivíduos assintomáticos.
Conclusões: Nosso trabalho demonstra que o conhecimen-
to das lesões ósseas “usuais” em C&P, com seus achados de 
imagem peculiares e os principais diagnósticos diferenciais, 
é fundamental e necessário para a prática radiológica. Ade-
mais, salientamos a importância da descrição pormenoriza-
da das potenciais repercussões funcionais, haja vista serem 
fundamentais para o adequado manejo clínico ou cirúrgico 
caso a caso.
Autor Responsável: Pedro Henrique Pereira Rocha
E-mail: drphrocha@gmail.com
Palavras-Chave: Osteomas,síndrome de McCune-Albrigh-
t,síndrome de Gardner,displasia fibrosa,excrecências ósseas

PI.03.005
ENSAIO PICTÓRICO DAS VARIANTES ANATÔMI-
CAS DOS SEIOS PARANASAIS E DAS FOSSAS NA-
SAIS POR TC
Autores: FRAGOSO, D.C.; GONÇALVES FILHO, A.L.M.; 
SCOPPETTA, T.L.P.D.; GARCIA, L.L.; MAIA JUNIOR, 
A.C.M.; DA SILVA, C.J, TOYAMA, C.
Instituição: FLEURY MEDICINA DIAGNOSTICA
Introdução e objetivo(s): Revisar de forma sucinta a anato-
mia da região nasossinusal e ilustrar as principais variações 
anatômicas, com ênfase para àquelas com maior relevância 
clínico-cirúrgica.
Método(s): Realizado um ensaio pictórico com casos sele-
cionados do banco de dados de nossa instituição. Os estudos 
de TC dos seios da face foram avaliados quanto à presença 
das diversas variantes anatômicas. A prevalência e as princi-
pais complicações relacionadas ou atribuídas à cada variação 
anatômica foram verificadas através da revisão da literatura.
Discussão: As cavidades paranasais apresentam inúmeras 
variações anatômicas, algumas das quais são tão comuns que 
são observadas ??na maioria da população. É importante re-
conhecer e descrever algumas variações anatômicas devido 
à relevância clínica (sobretudo como fator complicador de 
rinossinusopatias) e cirúrgica, tais como as células esfeno-
etmoidais (Onodi), a pneumatização dos processos clinoides 
anteriores, as células supraorbitais e etmoidais infraorbitais 
(Haller), a avaliação da artéria etmoidal anterior, a pneuma-
tização do dorso da sela e a deiscência da lâmina papirácea, 
notadamente nos casos de planejamento cirúrgico, haja vista 
estarem relacionadas a uma taxa maior de complicações in-
traoperatórias se não reconhecidas.
Conclusões: Esse trabalho revisa sucintamente a anatomia da 
região nasossinusal por TC e ilustra as variações anatômicas 
com relevância clínica e cirúrgica. É fundamental que o ra-
diologista esteja familiarizado com a complexa anatomia da 
região nasossinusal para minimizar potenciais complicações.
Autor Responsável: Diego Fragoso
E-mail: dcfragoso@hotmail.com
Palavras-Chave: Seios da face,variações anatômicas,TC

PI.03.007
LESÕES NA PAREDE DO GLOBO OCULAR:  
ELABORANDO OS POSSÍVEIS DIAGNÓSTICOS DI-
FERENCIAIS.
Autores: PFLUCK, BPM.; YAMASHITA, HK.; WO-
LOSKER AMB; BORRI ML; ABDALA N.
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. 
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM.
Introdução e objetivo(s): Doenças auto-imunes, inflamató-
rias, infecciosas e tumorais podem alterar qualquer uma das 
três camadas primárias que compõem o globo ocular. A maio-
ria dos diagnósticos nesse contexto geralmente são baseados 
na avaliação clínico-oftalmológica. Com exceção da ultrasso-
nografia, os atuais métodos de diagnóstico e monitoramento 
são predominantemente não-radiológicos. No entanto, a falta 
de familiaridade dos radiologistas com os principais aspectos 
das lesões oculares nos exames de imagem podem acarretar 
à erros diagnósticos. O espessamento e/ou o realce do trato 
uveal na tomografia computadorizada (TC) e na ressonância 
magnética (RM) podem ser uma pista importante para es-
sas patologias. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma 
abordagem prática dos principais diagnósticos diferenciais de 

CABEÇA E PESCOÇO
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lesões que envolvem as diferentes camadas do globo ocular.
Método(s): Estudo pictórico, onde foram selecionadas ima-
gens de TC e RM com anormalidades envolvendo a retina e 
trato uveosclereral, para posterior correlação com o banco de 
dados clínico e cirúrgico correspondentes. Também foi reali-
zada revisão de literatura.
Discussão: O globo consiste em três camadas primárias: 
a esclera e a córnea, camada externa que protege o olho e 
mantém sua forma e pressão; o trato uveal, camada vascular 
média, que contém a coróide, o corpo ciliar e a íris, e a re-
tina, a camada interna sensorial. Essas camadas são difíceis 
de distinguir em imagens, especialmente na TC. Na RM o 
trato uveal é hiperintenso em T1 e hipointenso em imagens 
T2, já a esclera e a córnea, ambos compostos de colágeno, 
são hipointensos em T1. Como a úvea é a camada vascular, 
comumente há realce fisiológico após a administração do 
meio de contraste intravenoso, particularmente da coróide. 
Em contrapartida, o realce escleral é não é esperado. As le-
sões do globo ocular incluem uveítes, esclerite, endoftalmite, 
metástase coróide e melanoma coróide.
Conclusões: O conhecimento das diversas etiologias relacio-
nadas às lesões das camadas do globo ocular e suas caracte-
rísticas de imagens é de suma importância para evitar erros 
diagnósticos e permitir uma avaliação clínica precisa.
Autor Responsável: BÁRBARA PEÑA MUJICA PFLUCK
E-mail: barbaramujica@me.com
Palavras-Chave: ocular,retina,esclera,uvea,TC,RM

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.03.008
AVALIAÇÃO ATUAL DAS GLÂNDULAS SALIVARES 
CORRELACIONANDO OS MÉTODOS TRADICIO-
NAIS COM RM / SIALRO-RM.
Autores: QUEIROZ, I.C; FAE, I.S.; FERREIRA, R.H.Q.;-
FARIAS, L.P.G.; SALES, T.S.; MENEZES, D.C; RAIMUN-
DO, E.C.; GUEDES, M.S.
Instituição: HOSPITAL ALVORADA - AMÉRICAS SER-
VIÇOS MÉDICOS
Introdução e objetivo(s): Este estudo visa demonstrar a 
avaliação das glândulas salivares através dos meios de ima-
gem: Ultrassonografia (USG), Raios-X com contraste (Sia-
lografia), Tomografia Computadorizada de multidetectores 
(TCMD) e Ressonância Magnética (RM) de alto campo. 
Foram descritos os aspectos de anormalidades e condições 
patológicas das glândulas salivares, notadamente parótidas 
e submandibulares, correlacionando as imagens tradicionais 
com os da técnica de sialoressonância (Sialo-RM).
Método(s): Realizada análise retrospectiva de casos com 
alterações nas glândulas salivares, enfatizando técnica de 
exame e achados de RM. A aquisição padrão da Sialo-RM 
baseia-se no alto sinal intrínseco nas sequências altamente 
ponderadas em T2, chamadas “hidrográficas”, do líquido no 
interior dos ductos glandulares. Uma estratégia para aumen-
tar a qualidade do estudo e permitir uma avaliação dinâmica é 
o uso de estimulador salivar (sialogogo), usando geralmente 
o ácido cítrico (suco do limão).
Discussão: Inúmeras patologias determinam alterações sen-
sitivas e funcionais das glândulas salivares, desde alterações 
inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e principalmente 
obstrutivas. O enfoque na sialo-RM deve-se ao fato de ser 

um novo tipo de avaliação, o método ser não invasivo, não 
operador dependente, não ionizante, sem a necessidade do 
contraste intravenoso, permitindo uma acurada avaliação dos 
ductos de drenagem glandular e quando associado as sequên-
cias convencionais, permite a avaliação do parênquima.
Conclusões: A sialo-RM é um método que acrescenta aos de-
mais, reforçando a necessidade de que o médico radiologista 
tem de saber as características do método para contribuir com 
a elucidação diagnóstica e condução clínica adequada.
Autor Responsável: Isadora Carvalho Queiroz
E-mail: isadoracqueiroz@gmail.com
Palavras-Chave: Sialo-RM;,Sialografia

PD.03.011
IMPLANTE COCLEAR: O QUE O RADIOLOGISTA 
DEVE SABER
Autores: TAMES, H.L.V.C.; OLIVETTI, B. C.; SARPI, M. 
O.; GOMES, R.L.E.; GEBRIM, E.M.M.S.
Instituição: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDA-
DE DE MEDICINA DA USP
Introdução e objetivo(s):: O implante coclear é um dispo-
sitivo que processa o som em impulsos elétricos e estimula 
diretamente as células na cóclea, sendo considerado uma das 
opções de tratamento para surdez moderada a profunda. Os 
objetivos deste poster são revisar a anatomia relevante à ci-
rurgia para colocação do implante coclear e demonstrar os 
achados pós-operatórios esperados, bem como as complica-
ções do procedimento cirúrgico.
Método(s): Avaliação retrospectiva das imagens de tomo-
grafia computadorizada e ressonância magnética de pacientes 
submetidos a cirurgia para colocação de implante coclear no 
nosso serviço.
Discussão: O implante coclear consiste em uma unidade ex-
terna composta por um processador de fala e uma unidade 
interna formada pelos eletrodos. A cirurgia para colocação 
do implante coclear consiste na realização de mastoidectomia 
fechada e cocleostomia, com posterior progressão do eletro-
do ao longo das espiras da cóclea com o intuito de realizar a 
estimulação direta das células no órgão de Corti. 
A avaliação por imagem do osso temporal com implante co-
clear pode ser dificultada por artefatos de endurecimentos 
do feixe de raios-X na TC e de susceptibilidade magnética 
na RM, sendo necessário ao radiologista estar familiarizado 
com este tipo de exame para detectar possíveis complicações 
como mal-posicionamento do eletrodo.
Conclusões: O implante coclear é uma das opções de trata-
mento para a surdez moderada e profunda. O conhecimento 
dos componentes do implante coclear, do procedimento ci-
rúrgico realizado para sua colocação e do adequado posicio-
namento do implante na cóclea é importante para o radiolo-
gista na avaliação pós-cirúrgica.
Autor Responsável: Hugo Tames
E-mail: hugotames@hotmail.com
Palavras-Chave: implante,coclear,temporal,ouvido

PD.03.014
ESTADIAMENTO DO CÂNCER DE LARINGE POR 
TC E RM: REVISÃO  DOS PONTOS CRUCIAIS E 
CORRELAÇÃO DA ANATOMIA TOPOGRÁFICA 
COM ILUSTRAÇÕES
Autores: ARAÚJO, A.I.R..; SARPI, M. O.; PETTENGIL, 
A.L.M., FRAGOSO, D.C., CINTRA, M.B., SOUZA, S. A.; 
GARCIA, M. R. T.
Instituição: GRUPO DASA
Introdução e objetivo(s): Neoplasias laríngeas estão entre 
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os cânceres mais frequentes na região da cabeça e pescoço 
(aproximadamente 25%), com destaque para os carcinomas 
de células escamosas (CCE), que representam mais de 90% 
dessas lesões. Essas neoplasias geralmente acometem pa-
cientes na faixa etária dos 50-70 anos, tabagistas e consumi-
dores de álcool, com maior prevalência no sexo masculino. 
O objetivo principal desse ensaio pictórico é demonstrar a 
anatomia laríngea enfatizando a correlação do envolvimento 
das suas estruturas ao estadiamento e às vias de disseminação 
da doença.
Método(s): Serão utilizados desenhos esquemáticos e ima-
gens de exames de tomografia computadorizada (TC) e res-
sonância magnética (RM) realizados em nosso serviço e ar-
mazenados no arquivo digital para a ilustração da anatomia e 
dos diversos estágios das neoplasias de laringe.
Discussão: A maioria das neoplasias laríngeas (notada-
mente o CCE) são prontamente identificados pela endos-
copia, sendo que os estudos seccionais de imagem (TC e 
RM) contribuem com a avaliação da submucosa, extensão 
locorregional, avaliação linfonodal, metástases a distância, 
tumores sincrônicos e doença recorrente, levando ao esta-
diamento correto da doença e ao manejo adequado do trata-
mento destes pacientes. Estudos de TC e principalmente de 
RM com protocolos dirigidos podem diagnosticar e avaliar 
a extensão do acometimento das neoplasias da laringe, além 
de auxiliar no planejamento terapêutico desses pacientes. 
Alguns parâmetros como por exemplo volume do tumor e 
anormalidades das cartilagens são úteis na predição do uso 
da radioterapia ou cirurgia. Além disso os estudos de ima-
gem têm papel importante no seguimento durante e após o 
tratamento destes pacientes.
Conclusões: TC e RM têm importante papel complementar 
ao estudo endoscópico no estadiamento das neoplasias de la-
ringe. O conhecimento anatômico detalhado das estruturas da 
laringe e sua  correlação com a extensão das neoplasias, bem 
como o emprego de protocolos dirigidos de exame, são fun-
damentais para a precisão no estadiamento e diagnóstico das 
neoplasias laríngeas, contribuindo para o manejo terapêutico 
e consequente definição do prognóstico.
Autor Responsável: Alan Iuno Rios Araújo
E-mail: iuno82@hotmail.com
Palavras-Chave: Estadiamento,laringe,neoplasia

PD.03.016
IMAGEM DA ENOFTALMIA: UM ENSAIO PICTÓRICO
Autores: ROCHA, R.D.; BAE, S.M.B.; OLIVETII, B.C.; 
PASSOS, U.L.; GEBRIM, E.M.M.S.; DA SILVA, C.J; 
TOYAMA, C.
Instituição: GRUPO FLEURY/ HOSPITAL SÍRIO-LI-
BANÊS
Introdução e objetivo(s): Enoftalmia é o deslocamento pos-
terior de um bulbo ocular de tamanho normal em relação à 
margem óssea orbital. Chama a atenção quando unilateral, 
em que uma diferença de mais de 2 mm entre os dois olhos 
pode ser considerada diagnóstica. A enoftalmia pode ser pro-
duzida por três mecanismos principais: anormalidade estrutu-
ral, atrofia da gordura e tração. Nós pretendemos rever e dis-
cutir algumas causas de enoftalmia com achados de imagem 
típicos de TC e RM.
Método(s): Nós selecionamos retrospectivamente imagens 
de TC e RM de alguns pacientes com enoftalmia de nossas 
instituições, descrevendo os principais achados que possam 
auxiliar no diagnóstico etiológico.
Discussão: A enoftalmia pode se apresentar com sinais e sin-
tomas variáveis, mas nem sempre é evidente clinicamente. 
Os pacientes queixam-se tanto de problemas estéticos quan-

to funcionais, incluindo posição assimétrica dos olhos, sul-
co profundo superior, pseudoptose, diplopia e olhos secos. 
O trauma é a causa mais comum de alterações estruturais, 
enquanto outras causas incluem: síndrome do seio silencioso 
e defeitos congênitos ou iatrogênicos na asa maior do esfe-
noide. A atrofia da gordura pode ocorrer nos casos de enof-
talmia senil, variz orbital, esclerodermia com síndrome de 
Parry Romberg (SPR), pós-radiação e lipodistrofia, como em 
pacientes infectados pelo HIV. A enoftalmia também pode 
ser causada por tração posterior, mecanismo observado em 
algumas metástases orbitais. Existem várias condições que 
frequentemente se apresentam com enoftalmia, sendo muito 
importante medir o comprimento axial do bulbo ocular para 
descartar pseudoenoftalmia. A abordagem de um paciente 
com enoftalmia inclui história médica, exame oftalmológico 
e sistêmico completos, bem como análises laboratoriais e por 
imagem. TC e RM são os métodos de imagem mais úteis para 
avaliação da enoftalmia, fornecendo uma visão detalhada da 
anatomia orbital e de anormalidades estruturais. Também 
permitem uma avaliação objetiva e uma medição mais pre-
cisa da enoftalmia.
Conclusões: Nós revimos e discutimos os achados de ima-
gem típicos de TC e RM que ajudaram no correto diagnóstico 
etiológico da enoftalmia. O conhecimento das muitas causas 
possíveis de enoftalmia e seus respectivos padrões de ima-
gem é fundamental para o diagnóstico etiológico correto.
Autor Responsável: Rafael Dais da Rocha
E-mail: rafael.rocha@grupofleury.com.br
Palavras-Chave: Enophthalmos,Orbital trauma,Orbital va-
rix,Parry-Romberg Syndrome,Orbital metastases,Silent sinus 
syndrome,Magnetic Resonance Imaging,Computed tomo-
graphy,Enoftalmia,Trauma orbital,Variz orbital,Síndrome de 
Parry Romberg,Metástases orbitais,Síndrome do seio

PD.03.017
ANOMALIAS E VARIANTES ANATÔMICAS DO ARCO 
AÓRTICO E ORIGEM DOS VASOS DO PESCOÇO
Autores: PEREIRA, M.F.P.;RAIMUNDO, E.C.; FARIAS, 
L.D.P.G.D.; QUEIROZ, I.C.; FERREIRA, R.H.Q.; PEDRI, 
A.F.; SALES, T.S.D.; FRANCA, A.H.; GUEDES, M.D.S.
Instituição: HOSPITAL ALVORADA / AMÉRICAS SER-
VIÇOS MÉDICOS
Introdução e objetivo(s):Anomalias e variantes anatômi-
cas do arco aórtico e seus ramos são achados relativamen-
te comuns na avaliação dos exames radiológicos do tórax e 
pescoço. Usualmente são achados radiológicos incidentais 
em pacientes assintomáticos, porém podem apresentar sin-
tomas vagos, como dor torácica e disfagia. Seu diagnóstico 
exerce papel importante na avaliação de múltiplas doen-
ças, como anéis vasculares, doenças cardíacas congênitas e 
anormalidades cromossômicas. Este estudo visa demonstrar 
a embriologia e anatomia do arco aórtico e seus ramos, os 
principais tipos de anomalias e variantes anatômicas através 
de angiografia por tomografia computadorizada multidetec-
tores (TCMD) e imagens por ressonância magnética (IRM), 
destacando-se as principais técnicas de processamento tridi-
mensional, assim como outras malformações menos comuns 
neste espectro.
Método(s): Serão demonstradas as características de imagem 
das principais anomalias e variantes anatômicas do arco aórti-
co e seus ramos, incluindo um caso mais raro na literatura, por 
meio de imagens de angiografia por TCMD e IRM, recons-
truções tridimensionais e esquemas pictóricos simplificados.
Discussão: As malformações congênitas do arco aórtico 
apresentam um amplo espectro de variações e anomalias 
que se originam da embriogênese desordenada dos arcos 
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branquiais. Essas variações resultam da persistência ou 
involução anormal de segmentos vasculares embrionários. 
Essas anomalias são achados relativamente freqüentes em 
exames de imagem de tórax e pescoço. Eles são geralmente 
achados radiológicos incidentais em pacientes assintomáti-
cos, mas podem apresentar sintomas vagos, como dor torá-
cica e disfagia.
Conclusões: O reconhecimento pelo radiologista da embrio-
logia e anatomia do arco aórtico e seus principais ramos, suas 
anomalias e variantes anatômicas em exames de imagem do 
tórax e pescoço é essencial para o diagnóstico e classifica-
ção acurados, influenciando diretamente o prognóstico e o 
manejo adequado do tratamento. Novas técnicas (MDCT e 
IRM) permitem esse tipo de avaliação, sem a necessidade de 
utilizar angiografia digital.
Autor Responsável: MARIA FERNANDA PINTO PEREIRA
E-mail: mariafernanda.mfp@hotmail.com
Palavras-Chave: arco,aórtico,anomalias,variantes,anatômi-
cas,tomografia,ressonância

PD.03.019
FIQUE DE BOCA ABERTA: AVALIAÇÃO POR IMA-
GEM DAS AFECÇÕES DENTÁRIAS
Autores: REALI, R.M.; AMANCIO, C.T.; JUNHO, F.F.; 
TAMES H.L.V.C.; GARCIA, M.R.T; SOUZA, S.A.; SARPI, 
M.O.; ROCHA, P.H.P.
Instituição: DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - DASA
Introdução e objetivo(s): As alterações dentárias são fre-
qüentemente observadas na rotina radiológica do radiolo-
gista geral e mais comumente na do especialista em cabeça 
e pescoço e neurorradiologista. O objetivo desse trabalho é 
revisar a anatomia e ilustrar casos comuns e incomuns de 
afecções dentárias, assintomáticas ou graves.
Método(s): Ensaio pictórico de casos de afecções dentárias, 
agrupando-os de acordo com a sua etiologia, como alterações 
do desenvolvimento, processos inflamatórios/ infecciosos, 
lesões focais (escleróticas ou líticas), lesões pós-traumáticas 
e após procedimentos cirúrgicos, incluindo os materiais ci-
rúrgicos comuns utilizados para tratamento dentário. Serão 
incluídos esquemas ilustrativos e didáticos abordando a ana-
tomia dentária, assim como sua contagem no adulto e na in-
fância.
Discussão: As lesões dentárias, quando não explicitamente 
graves ou sintomáticas são rotineiramente ignoradas e não 
relatadas no laudo radiológico. A habilidade de reconhecer e 
descrever as condições dentárias permite o encaminhamen-
to precoce a um especialista em odontologia e tratamento 
adequado, a fim de evitar dor e eventuais complicações.
Conclusões: O conhecimento e reconhecimento das lesões 
dentárias, assim como possíveis complicações de procedi-
mentos cirúrgicos, são essenciais para um adequado diagnós-
tico radiológico e conduta clínica.
Autor Responsável: Raphael Reali
E-mail: rmreali@gmail.com
Palavras-Chave: Alterações dentárias,Dentes,Imagem dos 
dentes,Anatomia dentária

PD.03.020
ALÉM DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 
(UMA REVISÃO DE “CAIR O QUEIXO”) - ANATOMIA, 
PATOLOGIAS E ASPECTOS PÓS-OPERATÓRIOS.
Autores: PADILHA, I.G.; COSTA, E. A. V.; SOUZA, S. A.; 
SARPI, M. O.; GARCIA, M. R. T.
Instituição: DIAGNOSTICOS DA AMERICA (DASA)
Introdução e objetivo(s): A articulação temporomandibular 

(ATM) é uma articulação sinovial formada pela cabeça da 
mandíbula, eminência temporal e fossa articular, com dinâ-
mica de rotação e translação complexa. O conjunto de alte-
rações clínicas é chamado de disfunção temporomandibular 
(DTM). O desarranjo interno ocorre em 28% da população, 
especialmente relacionado ao deslocamento do disco articu-
lar. Condições como artropatias e neoplasias também podem 
afetar a ATM.
Método(s): Um ensaio pictórico foi realizado com casos ilus-
trativos de nossos arquivos digitais, a fim de revisar e ilus-
trar a anatomia da articulação temporomandibular (ATM) e 
seus distúrbios nos diferentes métodos de imagem (tomogra-
fia computadorizada e ressonância magnética); Estabelecer 
uma abordagem prática (DIAGNÓSTICO mnemônico) para 
otimizar o diagnóstico precoce e diferenciais, planejamento 
terapêutico e prognóstico.
Discussão: A integridade da ATM é o resultado de uma in-
teração equilibrada das estruturas dos tecidos moles e dos 
ossos. Apesar de sua exposição diária ao uso contínuo, mu-
danças severas na ATM são raras. O que torna esta articu-
lação única é que as superfícies articulares são cobertas por 
fibrocartilagem em vez de cartilagem hialina. O distúrbio 
interno é a doença mais prevalente na ATM, e sua fisiopa-
tologia é decorrente do relaxamento ligamentar associado 
a lesões no disco. O padrão mais comum de deslocamento 
discal é anterior e anterolateral, representando mais de 80% 
dos deslocamentos. Neoplasia, distúrbios inflamatórios e 
metabólicos podem ser incluidos nos diferenciais. A resso-
nância magnética é o método de escolha para avaliação de-
sarranjo interno e alterações inflamatórias e a TC  é indicada 
nos casos de trauma.
Conclusões: O conhecimento detalhado da anatomia da ATM 
é uma condição “sine qua non” para que o radiologista reco-
nheça as condições relacionadas mais prevalentes. É neces-
sário conhecer os protocolos de estudos em RM e TC, para 
direcionar o exame mais adequado, de acordo com a suspeita 
clínica, permitindo o diagnóstico de uma maneira mais rápida 
e segura. É essencial conhecer as alterações ósseas, menis-
cais, ligamentares, sinoviais e adiposas que podem ocorrer 
nas lesões da ATM e, que muitas vezes são sutis. A falta de 
valorização dos achados é a principal responsável pela gran-
de discrepância clínico-radiológica.
Autor Responsável: Igor Gomes Padilha
E-mail: igorpadilha_@hotmail.com
Palavras-Chave: ATM,MRI,TC

PD.03.022
AS VÁRIAS FACES DAS LESÕES GRANULOMATO-
SAS EM CABEÇA E PESCOÇO
Autores: LÔBO, C.F.T; DALPRÁ, F.A.R; GONCALVES, 
V.T.; MURAKOSHI, R.W.; SARPI, M. DE O.; GOMES, 
R.L.E.; GEBRIM, E.M.M.S.
Instituição: INSTITUTO DE RADIOLOGIA DA FA-
CULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE  
SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): Granulomas são o resultado de 
uma resposta organizada e protetora do organismo frente a 
alguns estímulos persistentes, como infecções, corpos estra-
nhos, neoplasias e inflamação. O espectro das manifestações 
clínicas das doenças granulomatosas (DGs) é variável, uma 
vez que elas podem afetar vários órgãos e sistemas. Os ob-
jetivos da apresentação são: - Ilustrar e discutir os achados 
radiológicos mais frequentes em cabeça e pescoço, através 
de uma abordagem anatômica. - Destacar a importância da 
identificação da possibilidade de uma doença granulomatosa 
pelo radiologista, evitando terapias inapropriadas.
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Método(s): Os autores apresentam casos ilustrativos envol-
vendo DGs da cabeça e do pescoço, com imagens de tomo-
grafia computadorizada e ressonância magnética.
Discussão: Algumas das doenças ilustradas e discutidas são: 
- Seios da face: granulomatose com poliangeíte, paracocci-
dioidomicose, infecções fúngicas invasivas, leishmaniose e 
síndrome de Churg-Strauss. - Órbitas: sarcoidose, policon-
drite recidivante e granulomatose com poliangeíte. - Ossos 
temporais e base do crânio: tuberculose, miíase, candidíase, 
granulomatose com poliangeíte e policondrite recidivante.  
- Trato aerodigestivo: granulomatose com poliangeíte, poli-
condrite recidivante, tuberculose, leishmaniose, sarcoidose, 
paracoccidioidomicose e actinomicose (mandíbula). Linfo-
nodos: tuberculose, paracoccidioidomicose, doença da arra-
nhadura do gato e sarcoidose. Algumas outras doenças que 
cursam com a formações de granulomas também são descri-
tas, como Rosai-Dorfman. Também são ilustrados diagnósti-
cos diferenciais de perfuração do septo nasal.
Conclusões: DGs são frequentes, considerando as patologias 
em cabeça e pescoço. O diagnóstico envolve a união da história 
clínica, exames laboratoriais e achados de imagem, que podem 
se sobrepor. Alguns achados de imagem são mais específicos 
para determinadas doenças e podem ajudar no diagnóstico.
Autor Responsável: Carlos Felipe Teixeira Lobo
E-mail: carlosfelipetl@hotmail.com
Palavras-Chave: granuloma,cabeça,pescoço

PD.03.025
DESCOMPLICANDO A HIPOFARINGE - ANATO-
MIA, LESÕES E ESTADIAMENTO
Autores: MAGALHÃES, J.S.; TAMES, H.; GARCIA, 
M.R.T.; SILVA, C. J.; OLIVETTI, B.; MURAKOSHI, R.; 
GOMES, R.; GEBRIM, E.M.M.S.
Instituição: INSTITUTO DE RADIOLOGIA DO HOSPI-
TAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): O objetivo deste ensaio pictórico 
é: 1. Detalhar a anatomia da hipofaringe e sua relação com 
as estruturas adjacentes. 2. Apresentar as características de 
imagem do carcinoma de células escamosas da hipofaringe 
através de imagens selecionadas de tomografia computa-
dorizada (TC) e ressonância magnética (RM). 3. Revisar 
o estadiamento do carcinoma de células escamosas da hi-
pofaringe. 4. Tornar o radiologista familiarizado com algu-
mas lesões incomuns desta região para que estas possam 
ser incluídas entre as possibilidades diagnósticas durante a 
avaliação por imagem das doenças da hipofaringe.
Método(s): Serão apresentados casos selecionados de ana-
tomia normal e câncer da hipofaringe extraídos do banco de 
dados da nossa instituição.
Discussão: A hipofaringe é uma parte do trato digestório que 
fica entre o plano do osso hióide e o músculo cricofaríngeo, 
comunicando-se inferiormente com o esôfago. É constituída 
por dois seios piriformes, área pós-cricóide e parede poste-
rior. O carcinoma espinocelular (CEC) é o tumor mais co-
mum da hipofaringe, sendo sua localização mais frequente no 
seio piriforme. O prognóstico dos carcinomas epidermóides 
da hipofaringe é ruim, com metástases linfonodais precoces e 
metástases à distância em 20-40% dos casos no momento do 
diagnóstico. Tumores originados de glândulas salivares me-
nores, linfomas, sarcomas, lipomas, papilomas e leiomiomas 
podem ser encontrados na hipofaringe em menor frequência. 
A hipofaringe é geralmente colapsada. Devemos olhar para 
os planos gordurosos intramurais que circundam a superfície 
da mucosa, sendo que a obliteração destes pode sugerir lesão 
infiltrativa. A aquisição de imagens com a manobra de Valsal-

va modificada promove a distensão da hipofaringe e melhor 
visualização da mucosa.
Conclusões: Este ensaio pictórico irá primeiramente deta-
lhar a anatomia da hipofaringe e suas particularidades em 
diferentes métodos de imagem axial, explicando a manobra 
de Valsalva modificada, que é útil para uma melhor avalia-
ção desta região. Em seguida, revisaremos a epidemiolo-
gia, principais características e estadiamento (incluindo a 8ª 
classificação TNM do AJC) da lesão mais comum da hipo-
faringe, o tumor de células escamosas, ilustrados por casos 
de TC e RM de nosso serviço. Por fim, mostrará algumas 
lesões incomuns da hipofaringe para expandir as possibili-
dades diagnósticas durante a avaliação dos radiologistas das 
doenças da hipofaringe.
Autor Responsável: Júlia Scomparin Magalhães
E-mail: julia.scomparin.magalhaes@gmail.com
Palavras-Chave: Hipofaringe,HYPOPHARYNX,Modified 
Valsalva maneuver,Tumor de células escamosas,Manobra de 
Valsalva modificada,Squamous cell tumor,Anatomia da hipo-
faringe,Anatomy of the hypopharynx

PD.03.027
PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS TERCEIROS MO-
LARES: O QUE O RADIOLOGISTA PRECISA SABER
Autores: LOUREIRO, R. M.; RIBEIRO, S. P. P.; SUMI, D. 
V.; MURAKOSHI, R. W.; DALPRA, F. A. R.; LEMOS, M. 
D.; TAMES, H. L. V. C.; SOARES, C. R.; GOMES, R. L. E; 
DANIEL, M. M.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): Diversas patologias relacionadas 
aos terceiros molares são observadas na prática clínica, cujos 
achados de imagens podem ser desafiadores aos radiologistas 
com pouca familiaridade no assunto. Este ensaio pictórico 
tem o objetivo de ilustrar os achados de imagens de múltiplas 
patologias relacionadas aos terceiros molares.
Método(s): Revisão do arquivo digital da instituição em bus-
ca de afecções relacionadas aos terceiros molares.
Discussão: As patologias relacionadas aos terceiros molares 
incluem anomalias do desenvolvimento, processos inflama-
tórios e infecciosos, cistos e tumores, trauma e complicações 
pós-operatórias. O terceiro molar é o elemento dentário com 
maior probabilidade de falha de erupção, de desenvolvimento 
de cisto dentígero, de compressão do nervo alveolar inferior, 
de indicação de exodontia e de desenvolvimento de pericoro-
narite. A localização dos seus ápices radiculares inferiormen-
te à linha milo-hioide permite a disseminação dos processo 
infecciosos periapicais diretamente ao espaço submandibu-
lar. Ademais, a manobra de bochechas insufladas é útil para 
melhor caracterizar as alterações nas partes moles adjacentes 
aos elementos dentários.
Conclusões: O conhecimento dos achados de imagem das do-
enças relacionadas aos terceiros molares é fundamental para 
o diagnóstico acurado e a conduta correta destes pacientes.
Autor Responsável: Rafael Maffei Loureiro
E-mail: r.maffei17@gmail.com
Palavras-Chave: dente, pericoronarite, exodontia, molar, 
dentígero

PD.03.029
POR QUE PRECISO SABER ISSO? UMA ABORDA-
GEM PRÁTICA DA ANATOMIA DAS ORELHAS EX-
TERNA, MÉDIA E INTERNA
Autores: TAMES, H. L. V. C.; SUMI, D. V.; LOUREIRO, 
R. M.; MURAKOSHI, R. W.; LEMOS, M. D.; DALPRA, F. 
A. R.; SOARES, C. R.; GOMES, R. L. E.; DANIEL, M. M.
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Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): Revisar a anatomia das orelhas 
externa, média e interna, utilizando uma abordagem prática e 
didática sobre como diferentes estruturas anatômicas podem 
ser acometidas, demonstrando a relevância do conhecimento 
anatômico no diagnóstico de diversas entidades.
Método(s): Avaliação retrospectiva de imagens de tomogra-
fia computadorizada (TC) e ressonância magnética de pacien-
tes submetidos a estudo dos ossos temporais no nosso serviço.
Discussão: A orelha apresenta uma anatomia complexa, divi-
dida em orelha externa, média e interna, que por sua vez apre-
sentam outras subdivisões. A orelha externa é formada pelo 
pavilhão auricular e pelo conduto auditivo externo, dividido 
em porções fibrocartilaginosa e óssea. A orelha média é sub-
dividida em epitímpano, mesotímpano e hipotímpano, apre-
sentando a cadeia ossicular no seu interior. Já a orelha interna 
é composta pela cápsula ótica, que contém o labirinto mem-
branoso. O conhecimento da anatomia é relevante tanto para a 
adequada descrição das estruturas acometidas por determina-
da doença como para realizar a melhor hipótese diagnóstica.
Conclusões: A anatomia do osso temporal pode ser desafia-
dora para o radiologista geral, devido às pequenas dimensões 
das estruturas ali localizadas. Conhecer a anatomia normal é 
fundamental para que o radiologista consiga identificar o que 
está alterado.
Autor Responsável: Hugo Tames
E-mail: hugotames@hotmail.com
Palavras-Chave: temporal,cabeça,pescoço,orelha

PD.03.032
AVALIAÇÃO POR IMAGEM DA OTOSCLEROSE:  
O QUE O OTORRINOLARINGOLOGISTA  PRECI-
SA SABER
Autores: SANTOS, R. M.; GONÇALVES, V. T.; MORENO, 
R. A.; SOUZA, J. C. R.; TOYAMA, C.; GOMES, R. L. E.; 
GEBRIM, E. M. S.
Instituição: INSTITUTO DE RADIOLOGIA (INRAD) 
DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS (HC) DA FACULDADE 
DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
(FMUSP)
Introdução e objetivo(s): A otosclerose é um distúrbio oste-
odistrófico da cápsula ótica e é uma causa de perda auditiva 
condutiva, mista ou neurossensorial. Acredita-se que ela se 
origine de remanescentes cartilaginosos dentro da camada 
endocondral da cápsula ótica. Os objetivos desta apresen-
tação serão descrever os achados de imagem da otosclerose 
fenestral e retrofenestral, discutir as complicações pós-trata-
mento da prótese do estribo e orientar o radiologista sobre o 
que o otorrinolaringologista precisa saber em TC e RM do 
paciente com otosclerose.
Método(s): Este é um estudo retrospectivo com alguns pa-
cientes recuperados de nosso banco de dados com diagnósti-
co de otosclerose entre janeiro de 2013 e dezembro de 2018. 
As imagens foram obtidas por ressonância magnética (RM) e 
tomografia computadorizada (TC)  multislice.
Discussão: A imagem tem um papel importante no diag-
nóstico e no manejo pós-cirúrgico da otosclerose. A TC de 
cortes finos do osso temporal é a modalidade de escolha 
para avaliação do labirinto ósseo. A RM tem aplicação li-
mitada, mas é importante na avaliação da atividade da do-
ença. O tratamento da otosclerose fenestral é principalmen-
te cirúrgico com a reconstrução do estribo. A familiaridade 
com os achados de imagem da otosclerose e complicações 
pós-tratamento da prótese do estribo permitirá ao radiolo-
gista auxiliar o otorrinolaringologista na identificação de 
pacientes nos quais a cirurgia de revisão é mais apropriada.

Conclusões: A imagem é essencial no manejo da otosclerose 
pelo otorrinolaringologista. A TC do osso temporal é a mo-
dalidade de escolha e desempenha um papel no diagnóstico e 
exclusão de situações clínicas semelhantes. Na falha da cirur-
gia do estribo, auxilia na identificação de complicações e leva 
a opções de retratamento. Propomos o mnemônico FROGS 
para memorizar a avaliação pré-operatória da otosclerose.
Autor Responsável: Ramón Moura dos Santos
E-mail: ramonmoura64@gmail.com
Palavras-Chave: otosclerosis,imaging,treatment,complications

PD.03.034
LESÕES INCOMUNS DO CONDUTO AUDITIVO EX-
TERNO: ENSAIO PICTÓRICO
Autores: OLIVETII, B.C.; DA SILVA, C.J.; TOYAMA, C.; 
DUTRA, B.G.
Instituição: FLEURY MEDICINA E SAÚDE
Introdução e objetivo(s): O conduto auditivo externo (CAE) 
é uma extrutura que se estende do pavilhão auricular à mem-
brana timpânica, e é dividida em duas porções: uma fibrocar-
tilaginosa (1/3 lateral) e uma óssea (2/3 mediais), medindo 
2-3 cm de comprimento e 0,7-1 cm de diâmetro. Lesões con-
gênitas, inflamatórias, neoplásicas, vasculares e traumáticas 
podem afetar o CAE. Nesse estudo, iremos mostrar lesões 
incomuns e raras que acometem o CAE.
Método(s): Coletamos diversos casos do arquivo didático de 
nossa instituição para a elaboração do ensaio pictórico.
Discussão: A maioria das lesões do CAE são diagnosticadas 
clinicamente, contudo a imagem é útil para avaliar a extensão 
da patologia, realizar diagnósticos diferenciais, excluir com-
plicações e avaliação pré-cirúrgica. O CAE é uma localização 
muito infreqüente de schwannomas, entretanto eles represen-
tam 25 a 45% dos tumores da cabeça e pescoço, a maioria 
relacionados ao nervo vestibulococlear. Hemangiomas capi-
lares são tumores vasculares mais comuns em crianças muito 
pequenas, que desaparecem progressivamente até os 5-6 anos 
de idade. São tumores raros no ECA, porém quanto ocorrem 
no osso temporal, normalmente é na quinta década de vida e 
são duas vezes mais freqüentes no sexo masculino. Osteorra-
dionecrose do osso temporal é uma complicação incomum da 
radioterapia, porém grave, e os radiologistas devem avaliar 
a extensão do envolvimento, que pode ser sutil no início, e 
procurar complicações potenciais. O barotrauma se deve a 
alterações súbitas na pressão atmosférica, e podem ocorrer 
durante o mergulho, vôos e na câmara hiperbárica. Os estu-
dos por imagem são mandatórios para diferenciar das lesões 
comuns do CAE que podem ocorrer em associação, a otite 
externa maligna e o carcinoma.
Conclusões: Estudos por imagem são frequentemente indi-
cados para diversas patologias do conduto auditivo externo, e 
os radiologistas devem avaliar a extensão da patologia, pro-
por diagnósticos diferenciais e procurar complicações.
Autor Responsável: Bruno Casola Olivetti
E-mail: olivetti_fmb@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Conduto,auditivo,externo,CAE,ossos,tem-
porais,mastoide

PD.03.037
ATUALIZAÇÃO NA AVALIAÇÃO POR IMAGEM DAS 
GLÂNDULAS PARATIREOIDES
Autores: TAMES, H.; SOUZA, S.A.; SARPI, M.O.; GAR-
CIA, M.R.T.
Instituição: DASA
Introdução e objetivo(s): Revisar a anatomia e embrio-
logia das glândulas paratireoides, as causas de hiperpara-
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tireoidismo primário e proporcionar uma atualização na 
avaliação por imagem de lesões destas glândulas que pro-
movem o hiperparatireoidismo.
Método(s): Análise de imagens de tomografias computado-
rizadas e ressonâncias magnéticas de pacientes com hiperpa-
ratireoidismo primário.
Discussão: A ultrassonografia e a cintilografia são métodos 
consolidados de avaliação do hiperparatireoidismo primário. 
A avaliação desta doença através da tomografia 4D se faz im-
portante, principalmente no caso de exames negativos ou em 
pacientes já operados.
Conclusões: Ainda não há um algoritmo bem estabelecido 
para avaliação do hiperparatireoidismo primário. Com o au-
mento no número de solicitações destes exames e o avanço 
da cirurgia minimamente invasiva, é importante para o radio-
logista se familiarizar com os diferentes métodos de avalia-
ção desta entidade.
Autor Responsável: Hugo Tames
E-mail: hugotames@hotmail.com
Palavras-Chave: paratireoide,pescoço

PD.03.040
NEOPLASIAS DERMATOLÓGICAS EM CABEÇA E 
PESCOÇO - ENSAIO PICTÓRICO
Autores: GONCALVES, V.T.; MORENO, R.A.; KASE, M.; 
SARPI, M.O.; GARCIA, M.R.T.; SILVA, C.J.; GEBRIM, 
E.M.M.S.; GOMES, R.L.E.
Instituição: INSTITUTO DE RADIOLOGIA (INRAD) - 
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDI-
CINA DA USP (HCFMUSP)
Introdução e objetivo(s): Lesões cutâneas e subcutâne-
as são extremamente frequentes na prática clínica e muitas 
delas são identificadas de forma incidental nos exames de 
imagem. Em alguns casos, as características de imagem da 
lesão permitem o diagnóstico definitivo, mas em muitos ca-
sos seu aspecto não é específico. Apesar disso, a correlação 
dos achados de imagem com os dados clínicos pode estreitar 
as possibilidades diagnósticas. O objetivo deste ensaio pic-
tórico é demonstrar o aspecto de imagem de algumas neo-
plasias dermatológicas e discutir o papel do radiologista na 
avaliação destas lesões.Também será abordada a nova classi-
ficação TNM (8ª. Edição) referente ao carcinoma de células 
de Merckel e ao melanoma.
Método(s): Imagens de tomografia computadorizada (TC) e 
ressonância magnética (RM) de pacientes de nossa institui-
ção serão utilizadas para ilustrar casos de neoplasias derma-
tológicas em cabeça e pescoço.
Discussão: Radiologistas frequentemente lidam com lesões 
dermatológicas em cabeça e pescoço, tanto de forma inci-
dental, como em estudos dedicados para investigação diag-
nóstica de comprometimento de planos profundos e estrutu-
ras adjacentes, bem como para o estadiamento de neoplasias 
malignas. Algumas das neoplasias dermatológicas podem ter 
achados específicos importantes para o diagnóstico destas le-
sões. Além disso, os métodos de imagem têm papel importan-
te não só no diagnóstico, como no planejamento terapêutico e 
no seguimento destes pacientes.
Conclusões: É fundamental que os radiologistas reconhe-
çam padrões de neoplasias dermatológicas para que avaliem 
adequadamente estas lesões em cabeça e pescoço e forneçam 
informações relevantes nos relatórios, tendo em vista o papel 
da radiologia no manejo desses pacientes.
Autor Responsável: Vinícius Trindade Gonçalves
E-mail: viniciustri@gmail.com
Palavras-Chave: neoplasia,dermatologia

PD.03.041
GUIA PRÁTICO DE LESÕES DO SEIO CAVERNOSO
Autores: OLIVEIRA, C. V.; VIEIRA, A. P. F.; PASSOS, U. 
L.; GODOY, L. F. S.; LEITE, C. C.; GEBRIM, E. M. S.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS, SÃO PAULO - 
BRASIL.
Introdução e objetivo(s): As lesões que envolvem o seio ca-
vernoso (SC) incluem um grupo heterogêneo de patologias 
onde a detecção e o diagnóstico precoce geralmente são um 
desafio na prática médica. A fim de facilitar o reconhecimen-
to das principais afecções que acometem o SC, o objetivo do 
estudo foi realizar uma abordagem sistemática da imagem, 
utilizando aspectos anatômicos e radiológicos, através de ca-
sos representativos das principais lesões do SC.
Método(s): Os exames de TC e RM de pacientes com lesões 
de SC foram analisados retrospectivamente. As lesões de SC 
foram didaticamente classificadas em neoplásicas, inflama-
tórias/infecciosas, vasculares e miscelânea. Foram também 
coletados dados clínicos e epidemiológicos importantes na 
elucidação diagnóstica. Alguns aspectos radiológicos são se-
melhantes em várias lesões ou mesmo inespecíficos, portanto 
foi dada ênfase aos aspectos mais característicos para estrei-
tar o espectro de diagnósticos diferenciais.
Discussão: O SC está situado ao redor da hipófise e corpo 
do osso esfenoide, entre as camadas endosteal e meníngea da 
dura-máter. Ele sofre expansão desde o ápice orbitário até o 
ápice petroso. O SC transmite múltiplos nervos cranianos à 
fissura orbitária superior e forame redondo, além de conter 
estruturas vasculares vitais, como a artéria carótida interna. 
As principais patologias neoplásicas incluem metástases, que 
podem ser hematogênicas ou por disseminação perineural; 
lesões da bainha neural, como os schwannomas, principal-
mente do trigêmeo; meningiomas e hemangiomas. As lesões 
vasculares abordadas são trombose do SC, fístulas carótido-
-cavernosa e lesões oriundas da artéria carótida interna, como 
os aneurismas. As inflamatórias/infecciosas incluem um vas-
to diagnóstico diferencial, sendo abordadas as infecções fún-
gicas, bacterianas e virais (como herpes-zóster), bem como as 
doenças granulomatosas. A doença relacionada ao IgG4, por 
ainda não ter o mecanismo etiológico totalmente esclarecido, 
foi classificada no grupo das miscelâneas. Finalmente, desta-
camos a importância de reconhecer as outras patologias que 
mimetizam doenças originadas do SC, como aquelas origina-
das nas estruturas que mantêm relações anatômicas com SC.
Conclusões: É importante relatar o tipo de lesão do SC, sua 
relação com estruturas neurovasculares e sua extensão para 
os tecidos adjacentes. Esses achados são essenciais na deci-
são terapêutica como microcirurgia, radioterapia, tratamento 
medicamentoso e planejamento cirúrgico.
Autor Responsável: Camila Vilela de Oliveira
E-mail: camilavilela08@gmail.com
Palavras-Chave: cavernoso,cavernous,head,neck,schwan-
noma,meningioma,hemangioma,igg4

PD.03.042
MANIFESTAÇÕES EM CABEÇA E PESCOÇO DA PO-
LICONDRITE RECIDIVANTE.
Autores: MORENO, R.A.; GONÇALVES, V.T.; SANTOS, 
R.M.; SARPI, M.; TOYAMA, C.; MURAKOSHI, R.W.; GO-
MES, R.L.L.; GEBRIM, E.M.M.
Instituição: INSTITUTO DE RADIOLOGIA DO HOSPI-
TAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP
Introdução e objetivo(s): A policondrite recidivante (PR) é 
uma doença multissistêmica rara, caracterizada por episódios 
recorrentes de inflamação em estruturas cartilaginosas ou ri-
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cas em proteoglicanos, de provável etiologia auto-imune. Nu-
merosas regiões da face e do pescoço são constituídas essen-
cialmente por estruturas cartilaginosas, sendo assim, grande 
parte das manifestações clínicas da doença  ocorrem na face e 
pescoço. Inclusive, cinco dos seis critérios diagnósticos defi-
nidos por Mac Adam envolvem esses locais anatômicos, que 
são: condrite auricular bilateral, condrite  nasal, inflamação 
ocular, condrite do trato respiratório e disfunção vestibu-
lococlear. Este painel tem por objetivo revisar e ilustrar os 
principais achados de imagem das manifestações da PR intra-
-orbitária, nasal,  no pavilhão auricular, no conduto auditivo 
externo, na  faringe, na laringe e no sistema vestibulococlear.
Método(s): Os pacientes incluídos foram selecionados re-
trospectivamente do nosso arquivo digital e possuem diag-
nóstico confirmado de PR, clinicamente ou por análise labo-
ratorial e/ou histopatológica. As imagens ilustrativas são de 
tomografia computadorizada de alta resolução e/ou de resso-
nância magnética de 1,5 ou 3 tesla (T).
Discussão: Segundo os relatos da literatura, cerca de 50% 
dos pacientes apresentam condrite auricular ou artropatia 
sistêmica, entretanto, com a evolução da doença, a maior 
parte desenvolve mais que quatro dos seis critérios diagnós-
ticos. A PR ainda pode se manifestar com sintomas clínicos 
inespecíficos, comumente observados em infecções e outras 
condições de maior prevalência. Por exemplo, casos de odi-
nofagia relacionada à inflamação das tubas de eustáquio e 
estruturas adjacentes na PR, mimetizando amigdalites virais.
Conclusões: Portanto, é imprescindível que os radiologistas 
estejam familiarizados com as principais manifestações da 
PR, especialmente nas suas fases iniciais, devendo incluí-la 
como um diagnóstico diferencial de outras doenças mais co-
muns. Dessa forma, ajudam a direcionar o restante da inves-
tigação complementar e a otimizar do tratamento, reduzindo 
as taxas de sequelas permanentes, já que o tratamento inade-
quado pode levar à destruição e disfunção permanente das 
estruturas cartilaginosas acometidas
Autor Responsável: RAQUEL ANDRADE MORENO
E-mail: raquelandrademoreno@gmail.com
Palavras-Chave: policondrite,recidivante,cabeça,e,pes-
coço,auricular chondritis,nasal chondritis,ocular in-
flammation,superior respiratory tract chondritis,vestibulo-
cochlear dysfunction.

PD.03.043
PADRÕES DE DENERVAÇÃO MUSCULAR EM CA-
BEÇA E PESCOÇO - ENSAIO PICTÓRICO
Autores: GONCALVES, V.T.; KASE, M.; MORENO, R.A.; 
OLIVETTI, B.C.; MURAKOSHI, R.W.; GARCIA, M.R.T.; 
GOMES, R.L.E.; GEBRIM, E.M.M.S.
Instituição: INSTITUTO DE RADIOLOGIA (INRAD) - 
HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDI-
CINA DA USP (HCFMUSP)
Introdução e objetivo(s): Muitas doenças em cabeça e pes-
coço cursam com acometimento de nervos cranianos, que 
podem resultar em denervação muscular. Os músculos que 
sofrem processo de denervação apresentam uma sequência 
previsível de alterações nos exames de imagem, sobretudo 
na ressonância magnética. O objetivo deste ensaio pictórico é 
demonstrar o aspecto de imagem dos padrões de denervação 
muscular em cabeça e pescoço e revisar conceitos anatômi-
cos importantes para o reconhecimento destes padrões.
Método(s): Imagens de ressonância magnética (RM) e to-
mografia computadorizada (TC) de pacientes do arquivo 
digital da instituição serão utilizadas para ilustrar casos de 
denervação muscular secundária a acometimento de ner-
vos cranianos.

Discussão: O reconhecimento dos padrões de denervação 
muscular é fundamental no raciocínio diagnóstico, uma vez 
que denotam acometimento do trajeto neural, auxiliando na 
detecção de lesões e na avaliação de disseminação perineural 
de tumores e processos inflamatórios. Além disso, ajuda a re-
duzir erros diagnósticos, uma vez que o processo de denerva-
ção muscular, sobretudo na fase aguda, pode simular outros 
tipos de acometimento muscular.
Conclusões: É fundamental que os radiologistas reconheçam 
a anatomia dos nervos cranianos e os padrões de denervação 
muscular para que avaliem adequadamente as lesões que aco-
metem os trajetos neurais e forneçam informações relevantes 
nos relatórios, tendo em vista o papel da radiologia na avalia-
ção destas lesões.
Autor Responsável: Vinícius Trindade Gonçalves
E-mail: viniciustri@gmail.com
Palavras-Chave: Denervação,Atrofia

PD.03.044
O PAPEL DOS MÉTODOS DE IMAGEM E DE SEUS 
RECENTES AVANÇOS NO DIAGNÓSTICO DIFE-
RENCIAL DAS PRINCIPAIS CONDIÇÕES INFLAMA-
TÓRIAS E INFECCIOSAS DA ÓRBITA.
Autores: MORENO, R.A.; GONÇALVES, V.T.; SANTOS, 
R.M.; TOYAMA, C.; OLIVETTI, B.C.; GARCIA, M.R.T.; 
GOMES, R.L.L.; GEBRIM, E.M.M.
Instituição: INSTITUTO DE RADIOLOGIA DO HOSPI-
TAL DAS CLÍNICAS DA FMUSP
Introdução e objetivo(s): A órbita e os tecidos ao seu redor po-
dem ser acometidos por cinco principais tipos de processos fisio-
patológicos distintos, independentemente ou combinados, sendo 
eles: doenças inflamatórias/infecciosas; anomalias estruturais 
(adquiridas ou congênitas); lesões vasculares; processos dege-
nerativos e doenças de depósito. Os processos inflamatórios/ in-
fecciosos correspondem a cerca de 60% das doenças primárias 
da órbita e se manifestam tanto na forma aguda, no contexto de 
emergência, quanto de maneira insidiosa ou crônica. Este painel 
tem por objetivo destacar os principais achados em tomografia 
computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM) de cada 
uma das doenças inflamatórias e infecciosas orbitárias, de acor-
do com sua etiologia e sítio anatômico acometidos.
Método(s): Serão abordados processos infecciosos agudos e 
subagudos (celulite pré e pós-septal; endoftalmite; esclerite; 
uveíte; dacriocistite) e processos inflamatórios com etiolo-
gias diversas (orbitopatia distireoidiana, síndromes inflama-
tórias idiopáticas/ pseudotumor orbitário, granulomatose de 
Wegner, sarcoidose, doença de Vogt- Konayagi-Harada, neu-
rite óptica, policondrite recidivante).
Discussão: Os métodos de imagem têm papel fundamental na 
caracterização e localização das principais alterações inflamató-
rias e infecciosas orbitárias, em conjunto com os dados clínicos, 
colaborando na elucidação etiológica e tratamento apropriado 
destas doenças. O uso recente de novas técnicas de imagem, 
especialmente em ressonância magnética (RM), aumentou a 
acurácia destes métodos, sendo a difusão e as sequências vo-
lumétricas (3D CISS) essenciais na avaliação desses processos.
Conclusões: O radiologista deve estar familiarizado com as 
especificidades de cada uma das doenças do amplo espectro 
de condições inflamatórias e infecciosas que podem acome-
ter as estruturas orbitárias, estreitando, assim, o diagnóstico 
diferencial e colaborando para o rápido início do tratamento 
mais adequado.
Autor Responsável: RAQUEL ANDRADE MORENO
E-mail: raquelandrademoreno@gmail.com
Palavras-Chave: processos,inflamatórios,infecciosos,-
das,estruturas,intraorbitárias
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REVISÃO DE LITERATURA

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.03.001
TOMOGRAFIA COM DUPLA ENERGIA PARA O ES-
TADIAMENTO DO CÂNCER DE LARINGE
Autores: HONDA, N.B.; FURLAN, M.V.; GRAVINATTI, 
M.C.; MELLO, S.M.B.
Instituição: HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA 
DE SÃO PAULO (MED IMAGEM)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Este trabalho tem como 
objetivo realizar uma revisão sobre o uso da tomografia com-
putadorizada (TC) com dupla energia (DE) no estadiamento 
do câncer de laringe em pacientes com cartilagem tireoide 
não ossificada.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): 
Foram analisados três casos de pacientes que realizaram 
TCDE para estadiamento de câncer de laringe.
Discussão: A avaliação da invasão tumoral da cartilagem 
tireoide não ossificada pela TC convencional é um desa-
fio para o radiologista, pois o realce tumoral pelo iodo e a 
cartilagem não ossificada podem ter densidades muito se-
melhantes e escalas de cinza indistinguíveis. A importância 
dessa distinção envolve a escolha do tratamento, pois quan-
do há invasão tumoral da cartilagem tireoide (estadio T4a), 
o tratamento de escolha é a laringectomia radical.  A TCDE 
permite distinguir materiais com composição molecular di-
ferentes baseando-se no princípio de que tais materiais se 
comportam de maneira distinta quando expostos a fótons de 
raios X com diferentes energias. Foi utilizado scanner TC 
de dupla fonte e técnicas de pós-processamento em que são 
criadas imagens com a média ponderada das quilovoltagens 
(MP) e em seguida gera-se um mapa iodo-especifico (MI).  
Após uma lesão ser considerada positiva para invasão da 
cartilagem tireoide nas imagens MP, deve-se avaliar a dis-
tribuição do iodo nas imagens MI, classificando-a como po-
sitiva ou negativa para invasão. Considera-se positiva quan-
do as imagens MI demonstram uma área correspondente de 
realce tumoral na cor vermelha e é considerada negativa 
quando não há correspondência com as imagens MI.
Conclusões: A análise conjunta das imagens MP e MI pode 
melhorar a performance diagnóstica no estadiamento do cân-
cer de laringe em relação a TC convencional, uma vez que 
permite distinguir realce tumoral pelo iodo de cartilagem 
tireoide não ossificada, o que foi ilustrado pelos casos anali-
sados neste estudo. Como a escolha do tratamento baseia-se 
na extensão da doença, a análise por imagem tem papel fun-
damental no manejo destes pacientes.
Autor Responsável: Natasha Benitah Honda
E-mail: natasha.honda@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Laryngeal cancer,dual-energy CT,staging

RELATO DE CASO

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.03.009
UM CASO INCOMUM DE BOLA FÚNGICA EM CON-
CHA BOLHOSA
Autores: TAKAHASHI, J. T.; FERNANDES JR, W. R.; LE-
MOS, M. D.; ALVES, H. C. B. R.; DA SILVA, C. J., TOYA-
MA, C.
Instituição: FLEURY
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatamos as caracte-
rísticas de imagem de um caso incomum de bola fúngica na 
concha bolhosa, sem envolvimento dos seios paranasais.
História clínica: Uma mulher de 66 anos com história de 
sinusite recorrente e queixas de cefaleia e obstrução nasal. A 
tomografia computadorizada (TC) dos seios paranasais de-
monstrou lesão polipoide hiperatenuante com discretas mi-
crocalcificações centrais na concha bolhosa direita. A lesão 
era expansiva, sem determinar lise óssea ou desmineraliza-
ção. A ressonância magnética do encéfalo revelou espessa-
mento da mucosa no aspecto periférico com centro hipoin-
tenso em T2 na concha bolhosa direita e ausência de realce 
nas imagens ponderadas em T1. O exame histopatológico 
evidenciou infecção fúngica (aspergilose).
Discussão e diagnóstico: Concha bolhosa é a pneumatização 
da concha e é uma das variações mais comuns da anatomia 
nasossinusal. Bolas fúngicas são acúmulos densos de secre-
ção fúngica, não invasivas, que geralmente afetam indivíduos 
saudáveis ??e exibem predomínio no sexo feminino. Bolas 
fúngicas são geralmente encontradas como uma coleção iso-
lada em um seio paranasal. Na região nasossinusal, ocorrem 
mais frequentemente no seio maxilar. Embora o envolvimen-
to dos seios paranasais com a infecção micótica seja bem co-
nhecido, uma bola fúngica na concha bolhosa é incomum, 
com apenas alguns casos relatados. A TC é o método mais 
comum de diagnóstico de infecções fúngicas, assim como 
para outros tipos de patologias nasossinusais. O aspecto mais 
comum das bolas fúngicas é a opacificação parcial ou com-
pleta do seio envolvido, geralmente com material hiperatenu-
ante com focos de calcificação de permeio. Este aspecto foi 
semelhante ao observado no caso apresentado.
Conclusões: Embora raras, as bolas fúngicas devem ser con-
sideradas no diagnóstico diferencial de patologias da concha 
média bolhosa. As bolas fúngicas podem ser suspeitas em 
concha bolhosa que apresenta conteúdo hiperateratenuante 
com calcificações centrais, acentuado hipossinal em T2 e sem 
impregnação pelo contraste.
Autor Responsável: JORGE TOMIO TAKAHASHI
E-mail: jorgettakahashi@gmail.com
Palavras-Chave: BOLA,FÚNGICA,CONCHA,BOLHO-
SA,SINUSITE

PD.03.010
ARTROSE TEMPOROMANDIBULAR, UMA CAUSA 
RARA DE EFUSÃO EPIDURAL NA FOSSA CRANIA-
NA MÉDIA.
Autores: ROCHA, R.D.; BAE, S.M.B.; FRAGOSO, D.C.; 
SCOPPETTA, T.L.P.D.; DA SILVA, C.J, TOYAMA, C.
Instituição: GRUPO FLEURY
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever a efusão 
epidural na base da fossa craniana média associada à artrose 
com derrame temporomandibular em dois pacientes.
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História clínica: Feminino, 76 anos, com dor nas regiões 
retroauricular e da articulação temporomandibular (ATM) 
direitas. Feminino, 67 anos, com dor na orelha esquerda, ir-
radiada para a região frontal. Ambas apresentavam coleção 
líquida epidural unilateral na base da fossa craniana média 
pela ressonância magnética (RM), caracterizadas por hi-
possinal em T1, hipersinal em T2, ausência de restrição à 
difusão e impregnação periférica pelo gadolínio, associadas 
a alterações degenerativas, sinovite e derrame articular na 
ATM subjacente. Descontinuidades focais do osso temporal 
foram detectadas nos dois casos pelos estudos de RM ou to-
mografia computadorizada.
Discussão e diagnóstico: A disfunção da articulação tempo-
romandibular (DTM) decorre de um conjunto de distúrbios 
acometendo a ATM, condição comum e atribuída à interação 
anormal do disco articular, do côndilo, da fossa mandibular 
e do tubérculo articular. Características clínicas associadas 
incluem dor e ruídos articulares. A descrição de efusão assép-
tica da ATM, com extensão intracraniana através de descon-
tinuidade do osso temporal (DOT) é rara segundo a nossa re-
visão bibliográfica. Um diagnóstico diferencial que se impõe 
em pacientes com coleção epidural é o de empiema epidural, 
cuja diferenciação se dá pelo quadro clínico e pela presença 
de restrição à difusão nos estudos de RM. A identificação de 
uma coleção epidural na base da fossa média craniana, asso-
ciada à artrose na ATM com derrame articular foram os sinais 
de imagem determinantes para a suspeita da DOT, inclusive 
com a solicitação de estudo tomográfico complementar para 
um dos pacientes, que demonstrou com maior conspicuidade 
a descontinuidade óssea.
Conclusões: Descrevemos a efusão epidural na base da fossa 
craniana média associada à artrose com derrame temporo-
mandibular em dois pacientes. A pesquisa da DOT, inclusive 
com estudo tomográfico complementar se necessário, deve 
ser ativamente procurada, sendo esta a principal pista para 
concluirmos a relação causa-efeito entre artrose da ATM e 
efusão epidural.
Autor Responsável: Rafael Dais da Rocha
E-mail: rafael.rocha@grupofleury.com.br
Palavras-Chave: Temporomandibular joint,Temporomandi-
bular joint arthrosis,Middle cranial fossa Effusion,Magnetic 
resonance imaging,Computed tomography,Articulação tem-
poromandibular,Artrose da articulação temporomandibu-
lar,Efusão da fossa craniana média,Ressonância magnét

PD.03.023
DESLOCAMENTO ESTAPEDIOVESTIBULAR TRAU-
MÁTICO SECUNDÁRIO AO USO DE COTONETE
Autores: FERNANDES JUNIOR,  W. R.; TAKAHASHI, J.T.; 
LEMOS, M.D.; FILHO, A.L.M.G.; SILVA, C.J.; TOYAMA, C.
Instituição: FLEURY MEDICINA E SAUDE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrevemos as carac-
terísticas de imagem de dois pacientes com deslocamento es-
tapediovestibular traumático decorrente do uso de cotonete.
História clínica: Primeiro paciente: homem de 23 anos com 
queixa de tontura, cefaleia e déficit auditivo esquerdo após uso 
de cotonete há 3 semanas. A tomografia computadorizada (TC) 
dos ossos temporais demonstrou deslocamento do estribo para 
dentro do vestíbulo caracterizando deslocamento estapedio-
vestibular, associado a acentuado pneumolabirinto. Segundo 
paciente: homem de 56 anos com queixa de déficit auditivo di-
reito e vertigem. Relata trauma com cotonete na infância. A TC 
evidenciou insinuação das cruras do estribo para o vestíbulo.
Discussão e diagnóstico: As lesões ossiculares representam 
complicações do trauma temporal, sendo que a cadeia ossicu-
lar pode ser interrompida em vários locais. Nos pacientes que 
sofrem trauma temporal, a perda auditiva de condução é a con-
sequência mais comum nesse tipo de lesão, sendo os desloca-
mentos mais frequentes que as fraturas ossiculares. Há cinco 
tipos de deslocamentos: luxação da articulação incudoestape-
diana, luxação da articulação incudomalleolar, deslocamento 
da bigorna, deslocamento do complexo incudomaleoar e des-
locamento estapediovestibular. As fraturas da cadeia ossicular 
são incomuns. O deslocamento estapediovestibular é raro em 
virtude do ligamento anular aderir firmemente o estribo à janela 
oval. As lesões penetrantes no canal auditivo externo (manipu-
lação de cotonetes) podem deslocar o estribo através da janela 
oval para o interior do vestíbulo (deslocamento interno). Os 
sintomas geralmente são vestibulococleares, como perda audi-
tiva neurosensorial, zumbido e vertigem. O diagnóstico é im-
portante para o planejamento terapêutico clínico ou cirúrgico.
Conclusões: O trauma direto pelo uso de cotonete no condu-
to auditivo externo é uma causa de deslocamento estapedio-
vestibular, que pode ser diagnosticado pela TC. Pneumolabi-
rinto pode estar associado.
Autor Responsável: WILSON RODRIGUES FERNAN-
DES JUNIOR
E-mail: wilsonfernandesjr@gmail.com
Palavras-Chave: TRAUMA,STAPEDIOVESTIBULAR,-
DISLOCATION
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ENSAIO PICTORICO

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.04.007
NOVAS IMAGENS NA AVALIAÇÃO DA VEIA CAVA 
INFERIOR: ESTADO DA ARTE
Autores: FARIAS, L.P.G; MENEZES, D.C; FAÉ, I.S.; PE-
REIRA, M.F.P; PEDRI, A.F.; QUEIROZ, I.C.; GALON, 
M.V.; GUEDES, M.S.
Instituição: HOSPITAL ALVORADA, AMERICAS SER-
VIÇOS MÉDICOS, SÃO PAULO/SP
Introdução e objetivo(s): As anomalias congênitas e va-
riações anatômicas da veia cava inferior (VCI) são relativa-
mente infrequentes, variando desde 0,07% até 8,4 %, quando 
associadas às variações da veia renal esquerda. Alterações na 
sua embriogênese possuem implicações clínicas e cirúrgicas 
relevantes, sendo seu reconhecimento importante para evitar 
erros de interpretação e auxiliar procedimentos vasculares 
intervencionistas. Este estudo visa demonstrar, por meio da 
tomografia computadorizada de multidetectores (TCMD) e 
da ressonância magnética (RM) de alto campo, os aspectos 
por imagem das principais anomalias congênitas e condições 
patológicas da VCI.
Método(s): Realizada revisão da literatura e análise retrospecti-
va de pacientes portadores de anomalias congênitas e condições 
patológicas da VCI, avaliados por meio de TCMD e / ou RM de 
alto campo, incluindo novas técnicas, como a injeção do meio 
de contraste pelas veias pediosas, permitindo uma avaliação 
conjunta do sistema venoso dos membros inferiores.
Discussão: A VCI divide-se em segmentos hepático, suprar-
renal, renal e infrarrenal, que possuem origens embrionárias 
diferentes (veias vitelínicas, cardinais posteriores, subcardi-
nais e infracardinais) estabelecidas a partir de uma sequência 
de formações vasculares, anastomoses e regressões entre a 
4ª e 8ª semanas de gestação. A maioria das anomalias são 
achados incidentais, porém podem estar associadas a outras 
anomalias e síndromes clínicas. O espectro de variantes mais 
comum pode ser classificado em pré-renal (continuação da 
VCI com o sistema ázigos / hemiázigos), renal (veia renal 
esquerda retroaórtica e circumaórtica) e pós-renal (ureter 
circumcaval, transposição ou VCI esquerda e duplicação da 
VCI), sendo considerada a agenesia da VCI como a forma 
mais extrema do espectro destas anomalias. Dentre as con-
dições patológicas descritas e pitfalls podemos encontrar: 
trombos plaquetários e tumorais, invasão tumoral, leiomios-
sarcoma, membranas, fístulas, shunts espontâneos, stents e 
filtros, pseudolesões por falhas de enchimento artefatuais e 
opacificação retrógrada.
Conclusões: A venografia convencional, anteriormente con-
siderada como padrão-ouro na avaliação da VCI, tem sido 
substituída pela TCMD e RM, que possuem alta resolução 
espacial, reconstruções volumétricas em diversos planos 
anatômicos, além da avaliação de órgãos adjacentes, sendo 
a venografia convencional atualmente mais indicada para as 
intervenções terapêuticas.
Autor Responsável: Lucas de Pádua Gomes de Farias
E-mail: lucasdpadua@hotmail.com
Palavras-Chave: Cava,Inferior,Tomografia,Ressonância,-
Técnicas

PD.04.013
CAD-RADS: PRÓS E CONTRAS DE UMA CLASSIFICA-
ÇÃO POUCO DIFUNDIDA ENTRE OS RADIOLOGISTAS
Autores: GUERREIRO, NFC; ARAÚJO, JAB; COSTA, 
FLS; TORRES, RVA; MORAIS, TC; HORVAT, N PARGA, 
JR, AVILA, LFR; NOMURA, CH.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Introdução e objetivo(s): A classificação Coronary Artery 
Disease Reporting and Data System (CAD-RADS) é uma re-
cente tentativa de padronização de relatórios de angiotomo-
grafia coronariana através de uma análise per-pacient based 
(o escore é definido de acordo com a pior lesão encontrada no 
exame, dentre todos os segmentos coronarianos estudados), 
cuja graduação se baseia no grau de estenose luminal, va-
riando de 0 (ausência de estenose) à 5 (oclusão total). Neste 
estudo objetiva-se revisar e discutir os critérios tomográficos 
utilizados em relatórios estruturados CAD-RADS, com en-
foque nas suas vantagens e limitações, visando difundir essa 
classificação entre os radiologistas.
Método(s): Ilustraremos em um ensaio pictórico baseado em 
casos, utilizando imagens adquiridas na nossa instituição por 
meio de angiotomografia de coronárias os seguintes aspectos 
do CAD-RADS: recomendações técnicas, categorias diag-
nósticas opções de conduta após a categorização, exemplo de 
relatório estruturado, e as vantagens e desvantagens do uso 
dessa classificação.
Resultados e discussão: Essa classificação inova ao sistema-
tizar e objetivar os achados tomográficos na doença coronaria-
na em diferentes cenários clínicos, fornecendo sugestões para 
o manejo clínico, necessidade de testes adicionais e opções te-
rapêuticas em cada um de seus níveis. No entanto, algumas de 
suas principais limitações se associam ao fato da localização 
e extensão das lesões, bem como a existência de anomalias 
coronárias associadas, não serem aspectos considerados.
Conclusões: Apesar de algumas limitações, a classifica-
ção CAD-RADS pode facilitar a comunicação entre ima-
ginologistas e clínicos ao padronizar achados e condutas 
no complexo cenário clínico da doença coronariana. No 
entanto, deve ser continuamente aprimorada e ainda usada 
com cautela, sendo a difusão de seu uso um elemento cen-
tral nesse processo.
Autor Responsável: Nicolau Faria Correia Guerreiro
E-mail: guerreironfc@gmail.com
Palavras-Chave: CAD-RADS,Coronary,Angiotomography

RELATO DE CASO
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PD.04.004
ANEURISMA BILATERAL DA ARTÉRIA POPLÍTEA - 
RELATO DE CASO
Autores: CARVALHO, T. M.; VIDAL, J. C. S.; SOUSA, 
J.C.O; ARAÚJO, J. M.; ARAÚJO, R. M
Instituição: UNIFACISA / HOSPITAL DE EMERGÊNCIA 
E TRAUMA DE CAMPINA GRANDE
Introdução e objetivo(s): Discutir a apresentação clínica e 

CARDIOVASCULAR
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os achados do exame de imagem empregado, visando faci-
litar a identificação e diagnóstico de aneurisma bilateral da 
artéria poplítea.
História clínica: Paciente, sexo feminino, 67 anos, admi-
tida com dores nos membros inferiores, edema e cianose 
do pé direito. A partir da angiotomografia computadorizada 
arterial de vasos dos membros inferiores com técnica de 
cortes tomográficos computadorizados obtidos em aparelho 
multislice, após a infusão endovenosa de contraste ioda-
do não iônico, sendo feitas reformatação multiplanar, em 
que os principais aspectos observados foram aneurismas 
em ambas as artérias poplíteas com extensos de trombos 
murais (falha de enchimento), à direita medindo 4,7x4,1 
cm (extensão longitudinal de 8,0 cm) e à esquerda medin-
do 3,2x3,0 cm ( com extensão longitudinal de 7,4 cm); no 
membro inferior direito a artéria tibial anterior tem sinais 
de oclusão no terço proximal da perna.
Discussão e diagnóstico: O aneurisma da artéria poplítea 
(AAP) é o mais comum dos aneurismas periféricos, mas 
ainda é raro. Geralmente, incide em homens acima de 65 
anos e, em 50% dos casos, são bilaterais. Sua etiologia 
mais frequente, apesar de multifatorial, e´ a aterosclerose; 
o diagno´stico cli´nico so´ e´ feito quando a dilatac¸a~o 
arterial atinge grandes proporc¸o~es ou quando aparecem 
complicac¸o~es isque^micas no membro. As manifestações 
clínicas do AAP incluem trombose arterial aguda, emboli-
zação distal, compressão venosa e/ou nervosa e ruptura. 
A presença de AAP pode ser suspeitada pelo exame físico 
quando há um aumento da pulsatilidade na fossa poplítea. 
A angiotomografia é um dos melhores exames para o pla-
nejamento cirúrgico, com o intuito de avaliar as artérias 
proximal e distais. A técnica para o tratamento do aneu-
risma de artéria poplítea envolve a ligadura do aneurisma, 
para prevenir embolização associada ao enxerto e para res-
taurar a continuidade arterial.
Conclusões: O tratamento consiste em excluir o aneurisma 
com tamanho maior que 2 cm que apresenta trombo mural, 
os quadros da bilateralidade devem ser tratados, devido aos 
índices de complicações. A cirurgia endovascular é uma al-
ternativa terapêutica ao tratamento por apresentar vantagens 
em relação ao tratamento aberto, como menor tempo de recu-
peração e internação.
Autor Responsável: Taiara Miranda Carvalho
E-mail: taiaramiranda@hotmail.com
Palavras-Chave: Aneurysm; Popliteal artery; Endovascu-
lar Procedures.,Aneurisma; Artéria Poplítea; Procedimentos 
Endovasculares.

PD.04.011
ARCO AÓRTICO À DIREITA ASSOCIADO A DIVER-
TÍCULO DE KOMMERELL E A ARTÉRIA SUBCLÁ-
VIA ESQUERDA ABERRANTE.
Autores: CARVALHO, G.L.N.F.; NETO, W.R.T.; CORDEI-
RO, A.H.L.; GUEDES, A.T.L.; FREITAS, L.S.; AMORIM, 
L.L.N.L.; FILHO, R.M.N.
Instituição: CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNÓSTI-
CO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE- PARAÍBA.
Introdução e objetivo(s): Relato de caso de paciente com 
arco aórtico à direita associado à artéria subclávia esquerda 
aberrante e divertículo de Kommerell, mostrando os aspec-
tos de imagem na radiografia do tórax e na angiotomografia 
computadorizada.
História clínica: Paciente do sexo feminino, 64 anos, em 
investigação de disfagia progressiva. A princípio, realizou-
-se endoscopia digestiva alta, que demonstrou abaulamento 
pulsátil póstero-anterior do esôfago, questionando-se com-

pressão extrínseca vascular. Posteriormente, foi realizada ra-
diografia de tórax que evidenciou arco aórtico à direita, sendo 
então solicitada angiotomografia computadorizada de aorta 
toracoabdominal, que identificou, em associação, divertículo 
de Kommerell na origem de artéria subclávia esquerda aber-
rante, determinando efeito compressivo e deslocando o esô-
fago anteriormente.
Discussão e diagnóstico: O divertículo de Kommerell é 
condição rara que foi inicialmente descrita como dilatação 
aneurismática na origem de artéria subclávia direita aber-
rante com arco aórtico à esquerda, sendo posteriormen-
te descrita associada a arco aórtico à direita com origem 
anômala da artéria subclávia esquerda. A conformação 
final do arco aórtico e seus ramos ocorre após a migra-
ção e regressão dos arcos branquiais, por volta da sétima 
semana de gestação, e suas malformações são decorrentes 
de defeitos neste mecanismo. O arco aórtico à direita é 
resultado da dissolução da raiz da aorta dorsal esquerda, 
ao invés da direita. A origem anômala da artéria subclá-
via é atribuída à regressão anormal do quarto arco aórtico 
primitivo, durante o desenvolvimento embriológico. O 
divertículo de Kommerell é clinicamente relevante devi-
do ao aumento da mortalidade associada à sua ruptura, 
à morbidade causada pela compressão de estruturas me-
diastinais e à complexidade do tratamento cirúrgico. As 
alterações vasculares do arco aórtico podem ser diagnos-
ticadas por diversas modalidades de imagem, incluindo 
radiografia de tórax, broncoscopia, estudo da deglutição 
com bário, ecocardiografia, angiotomografia computado-
rizada e angiorressonância magnética.
Conclusões: A angiotomografia computadorizada e a angior-
ressonância magnética tem papel fundamental na determina-
ção do prognóstico, na avaliação pré-cirúrgica e no controle 
de pacientes com anomalias do arco aórtico.
Autor Responsável: GABRIELA LIRA NÓBREGA FAL-
CONI DE CARVALHO
E-mail: gabyliranobrega@hotmail.com
Palavras-Chave: Kommerell, compressão, disfagia, 
angiotomografia

PD.04.012
ANEURISMA DE ENXERTO DE AORTOCORONA-
RIANA: RELATO DE CASO
Autores: OLIVEIRA, G. H. N.; MAIA, D.F.; BARROS, 
F.C.; REIS, G.L.L.
Instituição: HOSPITAL MADRE TEREZA
Introdução e objetivo(s): Relatar um caso de um paciente 
com massa mediastinal que durante a investigação revelou 
se tratar de um aneurisma de enxerto de aortocoronariana. 
Discutir o conceito e os principais achados radiológicos no 
aneurisma de enxerto de aortocoronariana.
História clínica: Paciente do sexo masculino, 67 anos, sete 
após após cirurgia de revascularização miocárdica; realiza 
radiografia convencional que mostra massa mediastinal à es-
querda. A tomografia computadorizada sem contraste eviden-
ciou formação hipodensa no mediastino médio, em íntimo 
contato com o ventrículo esquerdo de etiologia indetermina-
da. A TC com contraste revela dilatação sacciforme em vaso 
coronário junto à janela aortopulmonar com trombo excêntri-
co, compatível com aneurisma de enxerto coronário.
Discussão e diagnóstico: A dilatação aneurismática de um 
enxerto de ponte de safena que requer correção cirúrgica é 
geralmente considerada quando superior a 2 cm. Aneurismas 
verdadeiros tipicamente surgem mais de 5 anos após o bypass 
e ocorrem no corpo do enxerto. O mecanismo dominante está 
relacionado à aterosclerose acelerada. Os pseudoaneurismas 
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ocorrem mais comumente dentro de 6 meses após a cirurgia, 
embora também possam surgir vários anos depois. Os pseu-
doaneurismas surgem em locais anastomóticos proximais ou 
distais. Casos de início precoce podem estar relacionados à 
infecção da ferida ou à tensão na anastomose que leva à rup-
tura da sutura. A patogênese dos pseudoaneurismas tardios 
provavelmente envolve aterosclerose progressiva. Pseudo-
aneurismas de corpo de enxerto menos comuns foram rela-
tados secundariamente à degeneração do vaso hospedeiro e 
fatores técnicos.
Conclusões: Aneurismas de enxerto são frequentemente 
identificados como massa mediastinal ou hilar na radiogra-
fia de tórax. A TC contrastada e a ressonância magnética ge-
ralmente demonstram a natureza vascular da estrutura, bem 
como sua extensão e efeito de massa local.
Autor Responsável: guilherme henrique naves de oliveira
E-mail: guilherme.hno@gmail.com
Palavras-Chave: aortocoronary graft,aneurysm,myocardial 
revascularization surgery

PD.04.014
PARÂMETROS QUANTITATIVOS EM DOENÇA AR-
TERIAL CORONARIANA: CORRELAÇÃO ENTRE 
DADOS MORFOMÉTRICOS E FUNCIONAIS PELA 
ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIAS E CATE-
TERISMO CARDÍACO
Autores: MORAIS, T.C.; SILVA, C.F.G.; BERTOLAZZI, P.; 
CARDOSO, A.P.T.; JUNIOR, A. N. A.; TORRES, R. V. A.; 
FILHO, J. R. P; ÁVILA, L. F. R.; NOMURA, C. H.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS/ SIEMENS HE-
ALTHINEERS
Introdução e objetivo(s): O manejo clínico da doença arte-
rial coronariana (DAC) crônica sintomática deve ser orien-
tado pela estratificação do risco cardiovascular e seguir uma 
estratégia baseada na avaliação anatômica ou funcional.  Na 
abordagem funcional, a pesquisa de isquemia através da re-
serva fracionada de fluxo invasivo (FFRi) pelo cateterismo 
cardíaco, permanece como padrão ouro. Na abordagem ana-

tômica, a tomografia computadorizada de coronárias (TCC) 
tem demonstrado redução significativa nas taxas de mortali-
dade cardiovascular, porém superestima a gravidade das le-
sões, e algumas vezes, a redução luminal visual significativa 
não se traduz em presença de isquemia.  Neste contexto, a 
TCC funciona como uma ferramenta diagnóstica “híbrida”, 
com informações anatômicas e funcionais, através da quanti-
ficação não-invasiva da FFRct. Dados recentes apontam uma 
acurácia de 78%, com aumento do valor preditivo positivo e 
negativo, sensibilidade de 82% e especificidade de 76% da 
FFRct comparado à FFRi. Propõe-se uma comparação entre 
os valores de FFRct e FFRi em casos de DAC sintomática en-
caminhados para TCC em nosso serviço, que posteriormente 
realizaram cateterismo em intervalo não-superior a 30 dias.
História clínica: Relatada nas figuras em anexo.
Discussão e diagnóstico: A TCC exerce um grande papel em 
excluir doença coronariana pelo seu elevado valor preditivo 
negativo, mas na presença de com lesões intermediárias é 
prudente prosseguir a investigação com provas funcionais ou 
cateterismo. Porém dos pacientes encaminhados ao cateteris-
mo, 40% não são submetidos à procedimentos de revascula-
rização. Ao associarmos um método funcional ao anatômico, 
nas lesões intermediárias/duvidosas, seria possível reduzir o 
número de pacientes encaminhados ao cateterismo desneces-
sariamente. Protótipo não comercial de software para avalia-
ção do FFRct foi lançado pela Siemens, chamado “cFFR”, que 
ainda não foi validado para uso na prática clínica, mas diversos 
estudos têm apresentando boa correlação em relação ao FFRi.
Conclusões: A imagem cardiovascular constitui-se de um 
dos pilares do diagnóstico da DAC. Novo software aplicado 
à TCC, permite fazer estimativas de FFR até então possíveis 
somente por meio de cateterismo, facilitará a tomada de de-
cisão, especialmente em pacientes com lesões duvidosas ou 
intermediárias, reduzindo a indicação de exames invasivos 
desnecessários.
Autor Responsável: Pâmela Bertolazzi
E-mail: pamela.bertolazzi@hotmail.com
Palavras-Chave: FFRct, FFRi, Coronary, Computed  
Tomography
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TRABALHO ORIGINAL

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.05.010
IMPLANTAÇÃO DA CAMPANHA CHOOSING  
WISELY NA INDICAÇÃO DE EXAMES RADIO-
LÓGICOS NO SETOR DE EMERGÊNCIA DE  
HOSPITAL PRIVADO.
Autores: BERNARDO, M. O; SANTOS, A. A. S. M. D; NE-
VES, G.R; CUNHA, M. A. B. G; VIEIRA, X. G.; BELLE-
GARD, L. M.; BARROS, M.F.F.; ALMEIDA, F. A.
Instituição: FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉIDAS E DA 
SAÚDE PUC-SP
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Alinhamento de indica-
ção de exames radiológicos no setor de emergência segundo 
a campanha Choosing Wisely. Promover a conscientização 
dos riscos e benefícios e o uso racional dos exames radiológi-
cos aos profissionais de saúde e pacientes.
Material(is) e método(s): Estudo retro e prospectivo com 
intervenção educacional no setor emergencial de hospital pri-
vado; 140 mil usuários; 8500 atendimentos clínicos mensais; 
6500 pediátricos. Serão utilizados protocolos propostos pela 
campanha internacional Choosing Wisely, que preconiza o 
diálogo entre médicos e pacientes, orientando escolher a con-
duta mais adequada, baseada em evidências, sem duplicidade 
de exames ou procedimentos já realizados, sem danos ao pa-
ciente e realmente necessária. O projeto está sendo aplicado 
no serviço de emergência adulto (N = 55 emergencistas) e 
pediátrico (N = 45 pediatras); período de maio a dezembro 
de 2018. Atualmente são realizadas mensalmente 3100 radio-
grafias e 500 tomografias. Realizada análise retrospectiva das 
10 principais indicações de exames radiológicos, revisão dos 
protocolos, justificação de exames supervisionada por grupo 
de especialistas segundo Choosing Wisely, atividade educati-
va presencial a equipe médica, análise mensal percentual de 
atendimentos por exames radiológicos realizados.
Resultados e discussão: Resultados iniciais demonstraram 
redução média total de 27,2 % no total de exames de radioló-
gicos; 40,7% faixa etária de 0 a 4 anos; 37,6 % (5 a 16 anos) 
e 22,3 % (maior 16 anos). Identificado elevado número de 
exames na faixa etária de 0 a 4 anos. Os exames radiológicos 
mais solicitados foram radiografia tórax (41,1%); seios da 
face (17,5%); abdomen (5,1%); tomografia computadorizada 
de crânio (45,1%); abdome (30,8%); tórax (5,5%). As princi-
pais justificativas clínicas foram: dor abdominal (23,3%); ce-
faleia (12,8 %), %); sinusopatia (11,2%); dor lombar (9,2 %); 
dor torácica (5,6 %; dispnéia (5,6%); queixa urinária (5,3 %).
Conclusões: Auditoria, justificação de exames e treinamento 
direcionado com protocolos validados permitiu melhoria na 
qualidade e segurança ao paciente.  A campanha Choosing 
WiselyR pode ser aplicada em setores emergenciais com be-
nefícios impactantes aos pacientes, aos médicos solicitantes 
e às intituições, utilizando protocolos discutidos por Socieda-
des  Médicas de especialidades com consenso internacional. 
Em futuro próximo o estudo estará aplicando um treinamento 
educativo por meio de atividade virtual aos médicos e estará 
estendendo a campanha até 2020..
Autor Responsável: Mônica Oliveira Bernardo
E-mail: mo.bernardo@yahoo.com.br

Palavras-Chave: Proteção Radiologia;,radiografia,Tomo-
grafia Computadorizada por Raios X,Prática Clínica Baseada 
em Evidências,Assistência ao Paciente

PD.05.012
A APLICABILIDADE E AS OMISSÕES DOS CRI-
TÉRIOS DE ADEQUAÇÃO DO COLÉGIO AMERI-
CANO DE RADIOLOGIA NA SOLICITAÇÃO DE 
EXAMES DE IMAGEM EM UM HOSPITAL UNI-
VERSITÁRIO
Autores: HAMATI, C.; OLIVEIRA, R.S.; SZESZ, A.B.R.; 
LIMA, D.V.G.; MAIA, C.O.; DREWECK, M.O.
Instituição: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA 
GROSSA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Verificar a aplicabili-
dade dos Critérios de Adequação (CA) do Colégio America-
no de Radiologia (CAR) para as solicitações de exames de 
imagem enviadas a um centro de diagnóstico por imagem de 
um hospital universitário e descrever as principais causas da 
impossibilidade de aplicação desta ferramenta.
Material(is) e método(s): Foram analisados retrospectiva-
mente os pedidos de exames de imagem enviados ao centro 
de imagem de um hospital universitário que estavam dispo-
níveis para análise entre janeiro de 2016 e fevereiro de 2017. 
A aplicabilidade foi classificada em dois grupos: um grupo 
aplicável e parcialmente aplicável e outro grupo não aplicá-
vel com as principais causas para a não aplicabilidade foram 
listadas de acordo com a correspondência com as variáveis 
clínicas presentes no CA CAR.
Resultados e discussão: Foram analisados 1271 pedidos 
de exames, dos quais 471 (37,1%) foram excluídos e 800 
(62,9%) pedidos foram incluídos, destes 629 (78,6%) fo-
ram classificados como aplicáveis ou parcialmente apli-
cáveis (grupo A) e 171 (21,4%) foram classificados como 
não aplicáveis (grupo NA). O grupo NA foi formado por 
solicitações nas quais o CA CAR não pudesse ser aplicado 
porque as informações eram insuficientes para serem clas-
sificadas (85 casos, 10,65%) e os pedidos de omissão do 
CA CAR (86 casos, 10,75%). As principais causas de omis-
são foram: controle após fixação de fraturas (2,5%), trauma 
facial (1,2%), controles pós-operatórios (1,1%), hérnias 
abdominais (0,9%), síndrome consumptiva (0,9%) e anóxia 
neonatal (0,4%).
Conclusões: O CA CAR pode ser considerado uma ferra-
menta útil na solicitação de exames de imagem em um hospi-
tal universitário com alta aplicabilidade e uma minoria de ca-
sos omissos que podem ser resolvidos com ações educativas 
e novas abordagens por painéis de especialistas do Colégio 
Americano de Radiologia.
Autor Responsável: Marcelo Dreweck
E-mail: modreweck@gmail.com
Palavras-Chave: Diagnóstico por imagem,hospitais de ensi-
no,registros médicos

ENSINO
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TEMAS LIVRES (TL)

TL.05.001
QUAL FORMATO DE LAUDO RADIOLÓGICO É 
PREFERIDO PELOS MÉDICOS SOLICITANTES: 
ANÁLISE PROSPECTIVA EM UMA POPULAÇÃO 
MÉDICA DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Autores: CAMILO, D.M.R.; ADORNO, I.F.; TIBANA, 
T.K.; KLAESENER, C.; SANTI, G.F.; NUNES, T.F.
Instituição: HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFMS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Melhorar a comuni-
cação entre médicos assistentes e radiologistas, definindo 
quais informações deveriam ser incluídas num relatório ra-
diológico e qual formato preferido dos solicitantes de um 
hospital universitário.
Material(is) e método(s): Os participantes foram convida-
dos a escolher a opção preferida entre relatórios com diferen-
tes formatos e níveis de detalhamento de 3 casos hipotéticos 
e questionados se características comumente encontradas em 
um laudo radiológico são apropriadas ou não para inclusão. 
Para atribuição da ordem absoluta de preferência dos diferen-
tes relatórios, o método Kemeny-Young foi utilizado.
Resultados e discussão: Noventa e nove médicos res-
ponderam os questionários (40,4% médicos residentes, 
31,3% preceptores dos programas de residência e 28,3% 
professores da faculdade de medicina). Laudos estrutura-
dos com impressão ou comentário foram selecionados nas 
situações de ultrassonografia normal por 54% dos parti-
cipantes, ultrassonografia alterada por 59% e tomografia 
computadorizada por 53%. As informações que deveriam 
ser incluídas, de acordo com os solicitantes, foram a quali-
dade da imagem (92%), detalhes do cenário clínico (91%), 
impressão diagnóstica (89%), técnica do exame (72%), in-
formações sobre meio de contraste (68%). Opiniões sobre 
seguimento e investigação radiológica ou não radiológica 
se mostraram importantes.
Conclusões: Relatórios estruturados com impressão ou co-
mentário de um radiologista são prepostos. Informações 
como qualidade de exame, meio de contraste utilizado e su-
gestões de acompanhamento e investigação adicional são va-
lorizadas pelos médicos solicitantes.
Autor Responsável: THIAGO NUNES
E-mail: thiagofranchinunes@gmail.com
Palavras-Chave: laudo radiológico; tomografia computado-
rizada; ultrassonografia.

TL.05.002
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA E ESTUDAN-
TES DE MEDICINA NO BRASIL: UMA PESQUISA 
DE CONHECIMENTO E INTERESSES EM UMA UNI-
VERSIDADE PÚBLICA
Autores: DE SANTI, G.F.; IUNES, L.R.; TIBANA,T.K.; 
GRUBERT,R.M.; NUNES,T.F.
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO DO SUL - UFMS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar o nível de co-
nhecimento dos acadêmicos de medicina do 1° ao 6º ano so-
bre a radiologia intervencionista como especialidade, e ana-
lisar se existe interesse de que este assunto ou especialidade 
seja inserido no currículo acadêmico.
Material(is) e método(s): Os participantes foram convida-
dos a responder um questionário com diferentes questões 
relacionadas à radiologia intervencionista e que abordava 
questões referentes ao nível de conhecimento da especialida-

de, formação médica necessária, procedimentos realizados e 
a necessidade de inserção desta especialidade na grade curri-
cular da formação acadêmica médica.
Resultados e discussão: Cento e oitenta e sete acadêmicos 
responderam a pesquisa 57 (30,48%) do 1º ou 2º períodos, 
110 (58,82%) 3º ou 4º e 20 (10,7%) 5º ou 6º anos). A maio-
ria dos estudantes afirmou conhecer termos relacionados à 
radiologia intervencionista. Em relação a área de atuação 
da radiologia intervencionista, 109 (58,29%) sinalizaram 
o diagnóstico e tratamento. Oitenta e três participantes 
(44,39%) afirmaram que os procedimentos utilizam todos os 
métodos de imagem e 70 (37,43%) não souberam responder 
quais métodos a radiologia intervencionista utiliza. Menos 
de 50% dos participantes reconhece os procedimentos que 
podem ser realizados pela especialidade. A grande maioria 
(95,19%) dos estudantes concordaram que a inserção de 
mais informações sobre a área durante a graduação seria de 
grande valia na formação acadêmica.
Conclusões: Acadêmicos de medicina têm pouco conheci-
mento sobre a radiologia intervencionista, no entanto são 
extremamente positivos em seu desejo de ter esse assunto 
inserido na grade curricular da faculdade de medicina.
Autor Responsável: Gabriel Franchi de Santi
E-mail: gabrielfranchidesanti@hotmail.com
Palavras-Chave: radiologia intervencionista; estudantes de 
medicina; faculdade de medicina.

REVISÃO DE LITERATURA

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.05.002
RELACIONAMENTO MÉDICO-PACIENTE NA PRÁ-
TICA INTERVENCIONISTA: CONCEITO DE INTER-
VENÇÃO PERSONALIZADA
Autores: PINHEIRO K.; BARBOSA O.L.; GILBERTO 
G.M., RAHAL JR. A.; FALSARELLA P.M.; QUEIROZ 
M.R.G.; GOBBO-GARCIA. R.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Análise pormenoriza-
da das principais questões envolvidas na construção de uma 
boa relação médico-paciente, e como a mesma pode interferir 
de modo direto no sucesso do tratamento intervencionista. 
Considerando-se que boa parte dos intervencionistas hoje no 
mercado já advém de formação radiológica, configurar para 
os aspirantes à carreira de intervenção essa diferença na rela-
ção médico-paciente entre o radiologista e o intervencionista 
é de suma importância.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): O 
atual cenário da radiologia intervencionista contempla cada 
vez mais o conhecimento clínico, com foco no paciente. 
Cada vez mais se fala em intervenção personalizada. Tal 
cenário, substancialmente diferente daquele vigente na 
maior parte das especialidades radiológicas, cada vez mais 
se fortalece, sendo vital para sustentação e crescimento da 
intervenção em nosso meio. A fim de avaliar esse tópico fo-
ram compilados vinte artigos publicados entre 2004 e 2018 
e obtidos na plataforma PUBMED em pesquisas com os 
termos relação médico paciente OU decisão compartilhada 
E radiologia intervencionista.
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Discussão: Há uma tendência mundial na medicina centra-
da no doente e não na doença e isso perpassa também pelo 
campo da radiologia intervencionista. Nos últimos anos, a 
evolução das técnicas intervencionistas trouxe a necessi-
dade de um acompanhamento longitudinal do doente, in-
clusive com o desenvolvimento do aspecto ambulatorial 
da especialidade. São hoje características essenciais ao 
médico intervencionista confiabilidade, comunicabilida-
de e empatia.  Uma nova ferramenta que visa fortalecer 
a relação médico-doente é a tomada compartilhada de de-
cisão. Nesse intuito, o intervencionista atua como facili-
tador, tornando a doença e o tratamento, bem como seus 
sucessos e também resultados negativos, compreensíveis 
ao entendimento do paciente, o qual se torna apto a opinar 
nas decisões. Dessa forma, é construída uma relação de 
corresponsabilidade e cooperação entre os indivíduos en-
volvidos. Também recente é o estudo do impacto da inter-
net sobre as relações interpessoais, incluindo aquela entre 
médicos e doentes.
Conclusões: Diante do exposto acima fica clara a impor-
tância crescente do cuidado com a relação médico-paciente 
dentro da prática da radiologia intervencionista, de modo a 
construir uma estratégia terapêutica que considere os valores 
e prioridades do paciente, ampliando as chances de sucesso.
Autor Responsável: Kátia Pinheiro de Souza
E-mail: katiapinheirods@gmail.com
Palavras-Chave: doctor-patient relationship,shared deci-
sion-making,interventional radiology.

PI.05.003
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES MULTIDISCIPLI-
NARES: POR QUE DEVEMOS ESTIMULAR O NOVO 
INTERVENCIONISTA?
Autores: PINHEIRO K.; LEMBRANÇA L.; BARBOSA 
O.L.; ANDRADE J.R.; RAHAL JR A.; VALLE L.G.M.; 
GOBBO GARCIA R.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Discorrer sobre a im-
portância de reuniões multidisciplinares no processo de 
aprendizado dos novos especialistas, bem como na constru-
ção de um profissional que possua não só conhecimento cien-
tífico, mas também visão crítica aliada a uma postura flexí-
vel, capaz de gerenciar situações desafiadoras. Igualmente, a 
disponibilidade física e intelectual do intervencionista dentro 
de reuniões de outras especialidades é inequívoco link para 
novos casos dentro de um centro de intervenção.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): A 
cultura crescente de  reuniões multidisciplinares regulares é 
uma estratégia que demanda recursos financeiros e humanos 
com o objetivo primordial de proporcionar uma discussão 
cientificamente embasada entre os diversos especialistas en-
volvidos na assistência a determinado caso, a fim de traçar 
um plano coordenado de manejo. Muitos são os benefícios 
desta prática, como otimização de tempo dos profissionais, 
troca de experiências, redução do tempo de tomada de de-
cisão terapêutica, monitoramento estreito de casos mais 
graves,  supervisão de aprimorandos e registro adequado 
das conclusões. A despeito das dificuldades, estudos apon-
tam benefícios na exposição do jovem profissional a um 
ambiente seguro e amistoso de colaboração intelectual, o 
que contribuiria na sua formação bem como na assistência 
ao paciente. Para análise dessas questões foram compila-
dos vinte artigos publicados entre 2007 e 2018 e obtidos na 
plataforma PUBMED em pesquisas com os termos reunião 
OU discussão OU conferência multidisciplinar E radiologia 
intervencionista E trainee.

Discussão: As conferências multidisciplinares são uma efi-
caz estratégia à discussão de casos, com o objetivo de conhe-
cer e planejar as opções de tratamento disponíveis, de ma-
neira a traçar uma conduta coordenada, otimizada  e segura 
ao manejo do doente. A imersão de jovens profissionais nes-
sas reuniões visa melhorar a formação generalista daqueles, 
ampliando seus conhecimentos científicos e clínicos. Além 
disso, ao ser inserido num ambiente plural de experiências, 
o profissional interage com outros especialistas, construindo 
uma mentalidade crítica e desenvolvendo uma postura empá-
tica para com as demais especialidades.
Conclusões: Diante dos benefícios listados, fica claro que 
tais reuniões representam uma demanda preciosa para o in-
tervencionista em formação.
Autor Responsável: Kátia Pinheiro de Souza
E-mail: katiapinheirods@gmail.com
Palavras-Chave: multi-disciplinary meetings; interventional 
radiology, trainee, multi-disciplinary conferences

RELATO DE CASO

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.05.011
ABORDAGEM RADIOLÓGICA NO MANEJO DO AB-
DOME AGUDO NÃO-TRAUMÁTICO – RELATO DE 
EXPERIÊNCIA
Autores: ANDRADE, M.G.S.; JUCÁ, C.S.; CUNHA, C.A.; 
SANCHO, L.S.; PORTUGAL, M.M.; TANIGUCHI, T.M.; 
OLIVEIRA, P.B.; LINS, C.F.
Instituição: ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚ-
DE PÚBLICA (EBMSP)
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FMRP-USP)
DELFIN MEDICINA DIAGNÓSTICA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Existe uma carência 
na literatura sobre abordagem radiológica padronizada no 
manejo da dor abdominal aguda não-traumática no contexto 
da iniciativa Choosing Wisely. Com isso, foi criado o curso 
Dor Abdominal Não-Traumática na Emergência, objetivando 
aprimorar a formação médica de internos e residentes de ci-
rurgia geral sobre a abordagem radiológica no abdome agudo 
não-traumático.
História clínica: O curso foi organizado por monitores de 
anatomia radiológica e pela radiologista orientadora dos mes-
mos, de forma que as aula foram divididas em três etapas: 1) 
aula com duração de 30 minutos sobre os  princípios físicos 
básicos (forma de aquisição da imagem e nomenclatura ra-
diológica) da radiografia, ultrassonografia (USG), tomogra-
fia computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), 
apresentada por um monitor discente; 2) cinco aulas sobre 
anatomia radiológica e aplicação no abdome agudo dos exa-
mes: radiografia simples de abdome, USG de abdome, USG 
transvaginal, TC de abdome e RM de abdome, cada uma com 
duração de 20 minutos e também ministradas pelos monito-
res discentes; 3) aula sobre os principais aspectos patológicos 
nos exames de imagem nos cinco tipos sindrômicos de abdo-
me agudo (Inflamatório, Obstrutivo, Perfurativo, Hemorrá-
gico e Vascular), dentro do contexto da iniciativa Choosing 
Wisely e baseada na apresentação de casos clínicos a serem 
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discutidos pelos participantes, tendo duração de três horas. 
Importante ressaltar que cada monitor discente preparou sua 
aula, mas houve capacitação com orientação da radiologista, 
previamente ao curso para retirada de dúvidas e aperfeiçoa-
mento do conteúdo.
Discussão e diagnóstico: A partir dessa experiência, os 
monitores discentes, internos e residentes de cirurgia geral 
foram capazes de se apropriar de conhecimentos sobre uso 
consciente dos métodos de imagem radiológicos nos tipos 
sindrômicos de abdome agudo não-traumático. Com isso, 
adquiriram mais confiança quanto ao entendimento, interpre-
tação e identificação das alterações patológicas, bem como 

aprenderam as principais indicações de cada exame de ima-
gem no abdome agudo não-traumático.
Conclusões: Após o curso, os participantes demonstraram 
estar mais apropriados acerca do raciocínio clínico-radioló-
gico do abdome agudo não-traumático. Este conhecimento 
permite aplicação da iniciativa Choosing Wisely, sendo útil 
para otimizar o atendimento na sala de emergência e torná-lo 
financeiramente mais viável.
Autor Responsável: Carolina Freitas Lins
E-mail: kerolins@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Abdome agudo,choosing wisely,radiologia

TRABALHO ORIGINAL

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.06.004
ESTIMATIVA DO VOLUME PULMONAR DE PA-
CIENTES PEDIÁTRICOS UTILIZANDO IMAGENS 
DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
Autores: GUERRA, V. H; NERSISSIAN, D. Y; SAWAMU-
RA, M. M; TOMAL, A; COSTA, P. R.
Instituição: IFUSP/INRAD-FMUSP/IFGW-UNICAMP
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo deste tra-
balho é estimar o volume pulmonar médio de uma criança 
de cinco anos utilizando imagens de TC do tórax para futura 
estimativa da dose absorvida no órgão. Os resultados foram 
comparados ao volume pulmonar de um simulador antropo-
mórfico equivalente a um paciente de cinco anos e a três va-
lores de referência.
Material(is) e método(s): Imagens de TC do tórax de um 
“phantom” antropomórfico pediátrico ATOM, modelo 705 
(CIRS Inc., EUA) e de oito pacientes pediátricos – com ida-
des entre três e cinco anos - foram analisadas com a ferra-
menta de medição volumétrica do software de visualização 
e manipulação de imagens IntelliSpace® PACS (Philips, 
Holanda). Esta ferramenta funciona de maneira semi-auto-
mática, em que o usuário deve delinear na pilha de imagens 
a região de interesse. O software faz uma reconstrução 3D 

FÍSICA / CONTROLE DE QUALIDADE

da estrutura a partir da pilha de imagens com as regiões de-
lineadas pelo usuário, fornecendo automaticamente o seu 
volume. Para validar a metodologia aplicada, o volume pul-
monar calculado para o phantom foi comparado a valores de 
referência: 1040cm³ obtidos por Louise Giansante no tra-
balho Aplicação de Métodos de Segmentação de Imagens 
para Mapeamento dos Órgãos de um Phantom Antropomór-
fico Pediátrico, 1047cm³ obtidos com software automático 
Vitrea® (Canon, Japão) e 1000cm³ proposto pelo ICRP 89 
como volume pulmonar padrão para criança de cinco anos. 
Para comparação entre os biotipos físicos dos pacientes e do 
phantom, foi utilizado o conceito de diâmetro efetivo.
Resultados e Discussão: Os resultados encontrados foram 
946cm³ para o volume pulmonar médio de uma criança de 
cinco anos e 1035cm³ para o volume pulmonar do phantom, 
verificando-se uma diferença de 10%. Entre o diâmetro efeti-
vo do phantom e o diâmetro efetivo médio de uma criança de 
cinco anos, percebe-se uma diferença de 6%.
Conclusões: Os resultados obtidos mostraram boa concor-
dância com os valores de referência adotados: diferença de 
1% para o volume pulmonar do phantom obtido com o sof-
tware automático 0,5% para o volume pulmonar do phantom 
obtido com o método de segmentação. Por fim, espera-se es-
tes resultados sejam utilizados na estimativa de dose absorvi-
da e que esta metodologia possa ser replicada para avaliação 
do volume de outros órgãos do phantom.
Autor Responsável: Vivian Heidorne Guerra
E-mail: VIVIAN_HEIDORNE@HOTMAIL.COM
Palavras-Chave: Volume-pulmonar,Tomografia-Computa-
dorizada,Diâmetro-efetivo,Dose-absorvida
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TRABALHO ORIGINAL

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.07.002
APLICAÇÃO DE GESTÃO DE ATIVOS BASEADA EM 
RISCO EM UM APARELHO DE RAIOS-X PORTÁTIL
Autores: PETAGNA, M; TRANOULIS, E.; SOARES, M; 
FARIAS, W.
Instituição: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA 
BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN (SBIBAE) , UNIVER-
SIDADE DE SÃO PAULO (USP)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Este trabalho tem como 
objetivo realizar a análise da gestão do ativo aparelho de 
Raios-X portátil, baseada nos conceitos da ISO 55000, vi-
sando um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis e 
maior disponibilidade dos ativos e por fim elaborar um plano 
de gerenciamento otimizado.
Material(is) e método(s): Para o desenvolvimento do estu-
do foram utilizadas as normas ISO 55000, ISO 55001 e ISO 
55002, os conceitos de gestão de ativos baseado em risco 
e manutenção centrada em confiabilidade e as ferramentas 
Análise de Modos e Efeitos de Falhas, FRACAS (Failure Re-
porting, Analysis and Corrective Action Systems); AMSAA 
(US Army Material Systems Analysis Activity) e LCC (Life 
cicle cost). O parque considerado foi de 18 equipamentos 
com registros entre 2005 e 2017 no sistema de gestão utiliza-
do como banco de dados.
Resultados e Discussão: Inicialmente, para avaliação da 
metodologia de manutenção, foi realizado um levanta-
mento de todas as falhas do parque de equipamentos e, 
ao aplicar na metodologia AMSAA foi obtido um valor 
de ß (beta) igual a 0,802, indicando que há tendência de 
aumento do tempo entre falhas, principalmente após 2015 
quando foi decidido pela primarização da mão-de-obra 
para manutenções preventivas, o que aumentou a dispo-
niblidade geral de 24% para 58%. Para determinação de 
peças a serem mantidas em estoque, foi realizado um es-
tudo de análise de risco e considerado que, das partes que 
mais falharam, o braço possui um risco não tolerável, o 
colimador, moderado, o disparador, moderado e o freio, 
não tolerável, sendo economicamente interessante manter 
1 lâmpada para o colimador e 1 disparador em estoque. 
Foi realizado o estudo para troca do equipamento e, a par-
tir do cálculo de Valor Presente, considerou-se viável uma 
vida útil de 20 anos, entretanto é viável a troca com 10, 
devido aos avanços tecnológicos.
Conclusões: A aplicação dos conceitos da ISO 55000 foi 
possível para uma melhor gestão do ativo, além de verificar 
que ações já executadas, como a primarização da manuten-
ção preventiva, foram realmente vantajosas tanto operacio-
nal quanto financeiramente para a instituição. Os estudos de 
custos, vida útil, tempo de troca do equipamento e peças so-
bressalentes poderão ser aplicados de forma imediata a outros 
ativos da instituição.
Autor Responsável: Manuela Petagna
E-mail: wmanuw@gmail.com
Palavras-Chave: ISO55000,FRACAS,gestão-de-ativos

INFORMÁTICA / GESTÃO

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.07.001
ESTUDO SOBRE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS: VULNERABILIDA-
DES E MÉTODOS MITIGATÓRIOS
Autores: DAVOGLIO, P. M. V. M.; LOPES, T. N.; 
SILVA A. C. L.; GIBERTONI JUNIOR, A.; CARDO-
SO, K.
Instituição: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA 
BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O estudo visa 
avaliar as vulnerabilidades de equipamentos médi-
cos conectados à rede de dados quanto a possibili-
dade de invasão cibernética (para roubo de dados 
sensíveis, manipulação de dados, configurações e con-
trole remoto operacional) e propor métodos para mitigar  
tais vulnerabilidades.
Material(is) e método(s): Realizada uma simulação de 
um ataque cibernético a 183 modelos diferentes de equi-
pamentos médicos (323 equipamentos no total) ligados à 
rede de dados de um grande hospital utilizando um cenário 
real e controlado, originado da rede interna do hospital 
onde foi possível constatar os riscos e vulnerabilidades 
encontradas no que diz respeito a possibilidade de invasão 
não autorizada aos equipamentos e dados gravados nes-
tes. Após avaliação dos resultados e com base nas normas 
IEC80001-1 e IEC 27001, levantado métodos que podem 
mitigar tais vulnerabilidades.
Resultados e Discussão: A simulação demonstrou uma gran-
de fragilidade à acessos não autorizados da maior parte dos 
equipamentos médicos estudados. Dentre as principais vul-
nerabilidades, destaca-se a possibilidade de controle remoto a 
equipamentos de Tomografia Computadorizada, Ressonância 
Magnética e Mamografia. Identificado ainda que os equipa-
mentos possuem portas lógicas sem restrição de acesso, pos-
sibilitando a cópia remota de dados sensíveis de pacientes 
e exames, além da possibilidade de manipulação dos dados 
de calibrações e até apagamento destes. Softwares maliciosos 
como Ramsonware podem ser facilmente instalados através 
de um ataque remoto, criptografando os dados dos equipa-
mentos e inutilizando-os. Com base nessas vulnerabilidades 
e suas causas, foi possível identificar oportunidades de tornar 
o equipamento mais seguro a esse tipo de ataque através da 
modificação da estrutura física da rede de dados e aplicação 
de outros métodos.
Conclusões: Os dados médicos sensíveis possuem grande 
valor monetário e estão expostos a ataques como qualquer 
outro sistema informatizado. Ficou comprovado que a estru-
tura de dados atualmente empregada nos equipamentos mé-
dicos é frágil e sensível a ataques cibernéticos, acarretando 
em um grande risco ao negócio e à saúde de pacientes. Fica 
evidenciado que uma gestão de risco focado nos sistemas in-
formatizados na saúde é necessária afim de reduzir os riscos 
e perdas e garantir a segurança do paciente.
Autor Responsável: Petrick Marcellus de Victorio Mendon-
ça Davoglio
E-mail: petrick.davoglio@einstein.br
Palavras-Chave: CYBER-SECURITY,VULNERABILI-
TY,SECURITY
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TEMAS LIVRES (TL)

TL.07.001
EXTRAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTEÚDO DO CA-
D-RADS DOS LAUDOS DE ANGIOTOMOGRAFIA DE 
CORONÁRIAS
Autores: REIS, E.P.;  NASCIMENTO, F. B. P. ; SECOL, F. ; 
FELIX, M.M.;  SZARF, G.;
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Este trabalho tem como 
objetivo a aplicação de processamento de linguagem natural 
(NLP) na automatização da extração de conteúdo do CAD-
-RADS de laudos de angiotomografia de coronária, para a 
construção de uma base de dados estruturada para pesquisas 
em cardiologia.
Material(is) e método(s): Foram obtidos duzentos laudos de 
angiotomografia de coronária realizadas entre 01/01/2015 a 
01/02/2015 do sistema de laudos da instituição. Em seguida 
todos os laudos foram anotados manualmente com os acha-
dos do CAD-RADS descritos no laudo relacionados à respec-
tiva artéria acometida, resultando em uma tabela com os da-
dos estruturados para cada um dos duzentos laudos iniciais. 
Posteriormente foram utilizadas técnicas de processamento 
de linguagem natural como Regular expression (REGEX) e 
de Named Entity Recognition (NER) para automatizar o pro-
cesso de extração e construção da base de dados.
Resultados e Discussão: Foi atingida alta correlação na 
comparação entre a extração manual e as técnicas automá-
ticas, utilizando-se técnicas simples como o REGEX. Identi-
ficamos também que laudos radiológicos com textos melhor 
estruturados permitem uma extração mais acurada de seu 
conteúdo com técnicas mais simples como REGEX, entre-
tanto, técnicas mais complexas de NLP, como Named Entity 
Recognition (NER), permitem maior generalização do algo-
ritmo, bem como abordar textos livres. Os próximos passos 
incluem a comparação do desempenho de diferentes modelos 
de NLP na realização desta tarefa.
Conclusões: Ferramentas de processamento de linguagem 
natural podem ser utilizadas para a extração de laudos de 
angiotomografia coronariana  para a construção de base 
de dados tendo em vista os bons resultados de acurácia 
que apresentam. Fatores como variabilidade dos termos, 
estrutura e organização das frases influenciam os resulta-
dos e podem determinar a escolha de diferentes métodos 
de construção do algoritmo.
Autor Responsável: Eduardo Pontes Reis
E-mail: edu.pontes@gmail.com
Palavras-Chave: Natural language processing,CAD-
-RADS,Angiotomografia de coronárias,NLP

TL.07.002
AUTOMATIZAÇÃO DO TESTE DE BAIXO CON-
TRASTE DO ACR FAZENDO USO DE APRENDIZA-
DO DE MÁQUINA
Autores: JHONATA E. RAMOS, HAE YONG KIM, F. B. 
TANCREDI
Instituição: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A ressonância mag-
nética (MRI) é uma modalidade de imagem médica pode-
rosa, difundida e indispensável. O Colégio Americano de 
Radiologia (ACR) recomenda a aquisição semanal de ima-
gens de um phantom para avaliar a qualidade do scanner. 
Normalmente, essas imagens devem ser analisadas por 
técnicos experientes. A análise automática dessas imagens 
reduziria os custos e melhoraria a repetibilidade. Alguns 
métodos automatizados foram propostos, mas a automa-
ção de dois dos testes de qualidade de imagem do ACR 
continua em aberto. Os relatórios sobre os testes de reso-
lução de alto e baixo contraste são escassos e, até o mo-
mento, nenhum dos métodos propostos produz resultados 
suficientemente robustos para permitir a substituição do 
trabalho humano. Usamos Aprendizado de Máquina para 
emular, com alta precisão, a detecção de 120 estruturas de 
baixo contraste de um phantom ACR por um profissional 
experiente.
Material(is) e método(s): Utilizamos um banco de dados 
com 620 conjuntos de imagens do phantom ACR que foram 
adquiridos em scanners de diferentes fornecedores, campos 
e bobinas, totalizando 74.400 estruturas de baixo contraste. 
Técnicos com mais de 10 anos de experiência rotularam cada 
estrutura como "detectável" ou "indetectável". Algoritmos de 
aprendizado de máquina foram alimentados com característi-
cas de imagem extraídas das estruturas e seus arredores.
Resultados e Discussão: Entre os cinco métodos testados, a 
Regressão Logística produziu a maior área sob a curva ROC 
(0,878) e o maior Krippendorff’s alpha (0,995). Os resultados 
alcançados neste estudo são substancialmente melhores que 
os previamente relatados na literatura. Eles também são me-
lhores que as classificações feitas por técnicos juniores (com 
menos de 5 anos de experiência).
Conclusões: Nossos resultados indicam que o teste de re-
solução de baixo contraste do ACR pode ser automatizado 
usando aprendizado de máquina. Os resultados obtidos são 
melhores do que os técnicos juniores e do que os relatados 
anteriormente na literatura.
Autor Responsável: Jhonata Emerick
E-mail: jhonata.emerick@gmail.com
Palavras-Chave: MRI, Quality Assurance, Visual Percep-
tion, Machine Learning.,MRI,Quality,MachineLearning,Vi-
sualPerception
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TRABALHO ORIGINAL

TEMAS LIVRES (TL)

TL.08.001
PAPEL DA COLANGIOBIOPSIA TRANSHEPÁTICA 
PERCUTÂNEA NO DIAGNÓSTICO DE PACIENTES 
COM ICTERÍCIA OBSTRUTIVA: EXPERIÊNCIA 
INICIAL
Autores: TIBANA, T.K.; GRUBERT, R.M.; NEVES, 
T.M.H.; SANTI, G.F.; NUNES, T.F.
Instituição: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UFMS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar a precisão 
diagnóstica da colangiobiopsia transhepática percutânea 
(CBTP) em pacientes com suspeita de obstrução biliar.
Material(is) e método(s): Análise retrospectiva de dezoito 
pacientes apresentando icterícia obstrutiva foram submetidos 
à biópsia transhepática percutânea. Em cada paciente, três 
a dez fragmentos foram coletados da lesão. O diagnóstico 
final foi confirmado por relatório anatomopatológico. Adi-
cionalmente foram registrados análise laboratorial antes do 
procedimento, classificação de Bismuth, o desfecho clínico, 
intercorrências durante o procedimento, a via de acesso e ma-
teriais utilizados.
Resultados e discussão: A CBTP apresentou sucesso técnico 
em 100% dos casos. Dos 18 pacientes clinicamente diagnos-
ticados com estenose biliar, 17 receberam um diagnóstico pa-
tológico positivo. Em um caso os achados patológicos foram 
considerados falsonegativos. O colangiocarcinoma foi a neo-
plasia predominante (50%). Dezesseis (88,9%) procedimen-
tos foram realizados sem intercorrências. Hemobilia transitó-
ria ocorreu em 1 caso e colangite em outro caso isolado.
Conclusões: A CBTP é uma técnica segura, viável e simples, 
com alta taxa de verdadeiros positivos para o diagnóstico de-
finitivo de causas de icterícia obstrutiva.
Autor Responsável: THIAGO NUNES
E-mail: thiagofranchinunes@gmail.com
Palavras-Chave: icterícia obstrutiva,colangiobiópsia, 
percutânea

TL.08.002
NEURÓLISE DE PLEXO CELÍACO POR VIA TRAN-
SAÓRTICA: EXPERIÊNCIA DE UMA ABORDAGEM 
INCOMUM.
Autores: DOMINGOS, A.O.;  VENTURA, L.M.; CARDO-
SO, M.S.; CASTRO, L.A.
Instituição: HOSPITAL DE AMOR DE BARRETOS, FUN-
DAÇÃO PIO XII. BARRETOS, SP.
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A neurólise ?do plexo 
celíaco é um procedimento intervencionista no tratamento 
paliativo de pacientes com neoplasia do abdome superior, em 
especial de origem pancreática, que são refratários ao trata-
mento clínico da dor ou que sofram efeitos colaterais relacio-
nados a altas doses de opiáceo para o controle da dor visceral. 
A abordagem percutânea posterior e bilateral do retroperitô-
nio é a via de acesso principal, porém em casos específicos, 
pode ser pouco eficiente ou de difícil execução, aumentando 
riscos intrínsecos do método. Objetivo deste trabalho é re-
latar uma via alternativa, a via transaórtica,  pouco usual e 
potencialmente arriscada.

INTERVENÇÃO

Material(is) e método(s): Os procedimentos foram reali-
zados por tomografia computadorizada para a localização 
precisa do plexo celíaco, da aorta abdominal, seus ramos e 
estruturas retroperitoneais. Os pacientes foram posicionados 
em decúbito ventral, abordagem paravertebral esquerda com 
agulha de Chiba 21G, que transfixou a aorta, na sua parede 
posterior e anterior, e a ponta da agulha localizada no espa-
ço pré aórtico.  Confirmação do posicionamento correto da 
ponta da agulha foi feita com a injeção de 5 ml de solução 
contendo contraste iodado e anestésico. Realizada a injeção 
de 20 mL de álcool absoluto (100%).
Resultados e discussão: Foram avaliados quatro pacientes 
com idades entre 36 e 60 anos diagnosticados com neoplasia 
de pâncreas localmente invasiva. Todos os pacientes apresen-
tavam dor abdominal de difícil controle com opióides. A neu-
rólise de plexo celíaco indicada para alívio da dor.  O acesso 
escolhido foi a via transaórtica devido aos aspectos anatô-
micos e da própria lesão. Três pacientes foram submetidos 
a uma única sessão de injeção de álcool a 100%, exceto um 
dos pacientes em que foram realizadas duas sessões, com o 
intervalo aproximado de 15 dias, sendo a primeira neurólise 
por via anterior. Nenhum dos pacientes apresentaram compli-
cações técnicas e apenas um apresentou diarréia como com-
plicação esperada do procedimento.
Conclusões: A neurólise de plexo celíaco, por via transaór-
tica, é uma via infrequente para abordagem terapêutica de 
pacientes portadores de neoplasia de pâncreas com dor ab-
dominal de difícil controle clínico. Apesar de ser considerada 
uma via arriscada, têm-se demonstrado ser uma via segura, 
objetiva e utilizando um menor volume de droga que em pro-
cedimentos habituais.
Autor Responsável: Aline Oliveira Domingos
E-mail: ali_ne27@hotmail.com
Palavras-Chave: Bloqueio do plexo celíaco,Neurólise 
do plexo celíaco,Abordagem guiada por imagem,Radio-
logia intervencional,Manejo da dor,Cuidado paliativo, 
Câncer de pâncreas

TL.08.003
AMOSTRAS DE BIÓPSIAS PULMONARES COM 
AGULHAS 20G SÃO SUFICIENTES PARA ANÁLISES 
GENÉTICAS?
Autores: LEMBRANÇA, L.; LIMA, C. A.;GILBERTO 
G.M.; CARVALHO, V.O.; MARTINS  R. B.; VALLE L.
G.M.; FALSARELA, P. M.; RAHAL JR. A.; ANDRADE, 
J. R.; MENDES, G. F.; QUEIROZ, M.R.G.; GOBBO-GAR-
CIA, R.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo é avaliar se a 
quantidade de amostra obtida com a agulha de corte semiau-
tomática 20G é capaz de fornecer material suficiente para a 
análise genética dos tumores pulmonares
Material(is) e método(s): As amostras forma provenientes 
de biópsias pulmonares guiadas por tomografia. Para os testes 
genéticos foram realizados análises Oncoscreen e Foundation 
ONE. Nós avaliamos a quantidade e a qualidade do material e 
a necessidade de fazer uma nova biópsia. Para Oncoscreen, o 
material foi considerado abaixo do ideal , sub-ótimo, se fosse 
necessário realizar mais de uma extração de DNA e RNA, A 
extração de DNA e RNA é realizada ao mesmo tempo com 
um único kit e, nos casos de amostras pequenas, a extração de 
DNA pode ser prejudicada, exigindo extração por outra téc-
nica. Para FoundationONE, o critério usado para classificar o 
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material como sub-ótimo foi uma análise subjetiva da quali-
dade ou a quantidade da amostra recebida pelos geneticistas
Resultados e discussão: Dos 97 casos submetidos a biópsia, 
apenas 22 casos foram submetidos à análise (Oncoscreen - 14; 
FoundationONE - 8). Nos casos do teste Oncoscreen, 85% ti-
veram amostra adequada, 1 amostra insuficiente e 1 amostra 
sub-ótima. Dos 8 casos enviados ao FoundationONE, 50% 
apresentaram material adequado e o restante material sub óti-
mo. A extração de DNA e RNA é realizada ao mesmo tempo 
com um único kit e, nos casos de amostras pequenas, a extra-
ção de DNA pode ser prejudicada, exigindo maior extração 
por outra técnica. Já no Oncoscrenn, houve apenas um caso 
em que que não foi possível realizar uma análise adequada 
devido à quantidade insuficiente de material.
Conclusões: Apesar do pequeno número de casos, obtivemos 
uma alta taxa de sucesso e conseguimos realizar a análises 
genéticas através dos fragmentos obtidos com uma biópsia 
por agulha de calibre 20 gauge
Autor Responsável: Lucas Lembrança Pinheiro
E-mail: lucaslembranca@gmail.com
Palavras-Chave: Despite the small number of cases, we ob-
tained a high success rate and it was able to perform the gene-
tic analysis through the fragments obtained with a 20-gauge 
needle biopsy,lung,biopsy,genetics,analysis

TL.08.004
PREDITORES DE RESPOSTA COMPLETA APÓS 
QUIMIOEMBOLIZAÇÃO COM ESFERAS CARREA-
DORES DE DROGAS EM PACIENTES PORTADORES 
DE CARCINOMA HEPATOCELULAR.
Autores: LEMBRANÇA, L.; LIMA, C. A.; GILBERTO 
G.M.; CARVALHO, V.O.; MARTINS, R. B.; DA MOT-
TA-LEAL-FILHO, J. M.; FALSARELLA, P. M.; VALLE 
L.G.M.; GALASTRI, F. L.; AFFONSO, B. B.; NASSER, F
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar a existência de 
fatores radiológicos preditores de resposta completa em nó-
dulos de carcinoma hepatocelular hepático (CHC), submeti-
dos à quimioembolização transarterial
Material(is) e método(s): Estudo retrospectivo, unicên-
trico, envolvendo 123 pacientes, totalizando 166 nódulos, 
com pacientes provenientes do programa de transplante 
hepático institucional, submetidos a quimioembolização 
hepática com DEB-TACE, sendo a indicação do tratamen-
to por downstaging ou ponte para transplante entre Abril 
de 2011 a junho de 2014. Os nódulos foram divididos em 
3 grupos de acordo com o diâmetro: grupo 1 (nódulos até 
2 cm); grupo 2 (nulos entre 2 e 5 cm); grupo 3 (nódulos 
maiores que 5 cm). O diâmetro e a taxa de necrose foram 
avaliados por meio de ressonância magnética com contraste 
ou tomografia computadorizada, realizada 30 a 45 dias após 
o tratamento e a cada 3 meses
Resultados e discussão: Ao comparar a redução de tamanho 
e o tamanho médio de todos os nódulos, observamos uma re-
dução significativa de tamanho desde o exame pré-tratamen-
to até o quinto controle tomográfico pós-quimioembolização 
(150 a 210 dias), evoluindo posteriormente com estabilidade 
no tamanho (p <0,001). Entre os 166 nódulos analisados, 49 
apresentaram recidiva durante o seguimento. Comparando 
o tamanho dos nódulos em relação à recorrência nos três 
grupos, observou-se que o diâmetro médio dos nódulos que 
apresentaram recidiva foi maior do que aqueles que mantive-
ram necrose completa.
Conclusões: Nódulos com necrose completa apresentam re-
dução de diâmetro até aproximadamente 200 dias após a qui-
mioembolização esferas carreadoras de drogas (DEB-TACE).

Autor Responsável: Lucas Lembrança Pinheiro
E-mail: lucaslembranca@gmail.com
Palavras-Chave: deb-tace,quimioembolização,hcc, 
hepatocarcinoma

ENSAIO PICTORICO

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.08.005
RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA NO TERRITÓ-
RIO DA CABEÇA E PESCOÇO - MUITO ALÉM DA 
PAAF DE TIREÓIDE
Autores: CAVALCANTE JR, F.A.; FALSARELLA, P.M.; 
MELO, R.A.B; SEGUTI, D.T.; ZANGIACOMO, R.N.; MO-
NARIM, M.A.S; SIQUEIRA, L.T.
Instituição: REDE D'OR
Introdução e objetivo(s): A região da cabeça e pescoço 
apresenta uma alta densidade de estruturas nobres tais como 
vasos que irrigam o encéfalo, vias aéreas, medula espinhal 
e numerosos nervos. Possui uma complexa anatomia que 
muitas vezes é ‘’temida’’ por radiologistas gerais e médi-
cos de outras especialidades. Objetivamos expandir os co-
nhecimentos na comunidade médica, principalmente entre 
os cirurgiões de cabeça e pescoço e radiologistas,  sobre as 
possibilidades de abordagens minimamente invasivas e se-
guras nesse território.
Método(s): Demonstraremos as possibilidade de aborda-
gens seguras e resolutivas com casos do serviço de radio-
logia intervencionista de hospital terciário na cidade de  
São Paulo-SP.
Discussão: As abordagens minimamente invasivas guiadas 
por imagens, nas suas diversas modalidades (tomografia, PE-
T-CT, escopia e ultrassonografia), vem ganhando cada vez 
mais espaço no meio médico. Permitem elevada capacidade 
resolutiva com baixo insulto metabólico ao paciente de forma 
cada vez mais rápida, eficaz e segura, muitas vezes utilizando 
apenas anestesia local. Sendo possível inclusive abordagens 
à beira leito e em regime ambulatorial. Dentre esses proce-
dimentos podemos citar: punção aspirativa com agulha fina; 
biópsia com agulha grossa; drenagens de coleções superfi-
ciais e nos espaços cervicais profundos; ablações térmicas 
e químicas de nódulos tireoidianos; coletas de material para 
culturas; marcação pré-operatórias de lesões; embolizações 
transarteriais pré-operatórias de lesões; embolizações paliati-
vas, administração de toxina botulínica em glândulas saliva-
res, procedimentos para tratamento de dor (infiltrações fora-
minais, facetários, da articulação temporomandibular) dentre 
outras indicações.
Conclusões: A familiarização da comunidade médica com 
as diversas possibilidades de abordagens minimamente inva-
sivas nesse território, seja no âmbito diagnóstico, paliativo 
ou terapêutico, permite aumentar a qualidade do atendimento 
prestado aos pacientes. Proporcionando-lhes mínimos danos 
teciduais, resolutividade, alta hospitalar muitas vezes preco-
ce, além de redução de custos.
Autor Responsável: FRANCISCO JUNIOR
E-mail: facj2014@gmail.com
Palavras-Chave: Interventional Radiology,Minimally Inva-
sive,Head and Neck,Safe
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REVISÃO DE LITERATURA

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.08.004
AMPLIANDO HORIZONTES - CATETER DE PORT-O- 
CATH: INDICAÇÕES, TÉCNICA E COMPLICAÇÕES.
Autores: CAVALCANTE JR, F.A.; FALSARELLA, P.M.; 
MELO, R.A.B; SEGUTI, D.T.; ZANGIACOMO, R.N.; MO-
NARIM, M.A.S; SIQUEIRA, L.T.
Instituição: REDE D'OR
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Divulgar entre os ra-
diologistas intervencionistas as indicações e técnicas de im-
plantação do cateter Port-o-cath visando posicionar a espe-
cialidade também neste procedimento minimanete invasivo, 
hoje realizado sobretudo por cirurgiões.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Os 
cateteres venosos centrais apresentam um papel importante 
no manejo do paciente oncológico. O objetivo do presente 
trabalho é apresentar a técnica, vantagens e complicações 
associadas ao implante e uso do cateter de port o cath, sob 
a optica do radiologista intervencionista o cateter de port o 
cath é um cateter venoso central totalmente implantável que 
permite a administração de medicamentos em veia central 
de grande calibre, reduzindo os efeitos tóxicos ao endotélio 
quando comparados com a administração nas veias perifé-
ricas. Ele  é composto por um reservatório e um cateter. O 
seu implante deve ser realizado em centro cirúrgico ou sala 
de radiologia intervencionista, realizando a punção venosa da 
veia jugular interna guiada por ultrassonografia e radioscopia 
intra-operatória para o adequado posicionamento do cateter. 
Posteriormente, se faz a confecção da loja para implante do 
reservatório no subcutâneo e conexão entre os itens
Discussão: Entre as possíveis complicações associadas as 
principais são lesão vascular, trombose, pneumotórax, hemo-
tórax, infecção, hematoma, lesão de nervo, embolia gasosa e 
deiscência da ferida.
Conclusões: As indicações, técnica de implante e o reconhe-
cimento e manejo das potenciais complicações deve ser de 
conhecimento do radiologista intervencionista, visando am-
pliar a atuação dos profissionais da especialidade no universo 
da intervenção oncológica.
Autor Responsável: FRANCISCO JUNIOR
E-mail: facj2014@gmail.com
Palavras-Chave: intInterventional radiologists,Port-o-ca-
t,invasive minimane procedure,oncological intervention.

PI.08.006
GASTROSTOMIA E JEJUNOSTOMIA GUIADAS POR 
IMAGEM: AMPLIANDO NOSSOS HORIZONTES!
Autores: MONARIM, M. A. S; FALSARELLA, P. M.; VAL-
LE, L. G.; SEGUTTI, D. T.; MELO, R. A. B.; CAVALCAN-
TE, JR. F. A.; ZANGIACOMO, R. N.; SIQUEIRA, L. T. B.
Instituição: REDE D`OR
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A gastrostomia/jeju-
nostomia visa a implantação de uma via definitiva prolon-
gada para nutrição enteral. São principalmente indicadas em 
pacientes com doenças crônicas. As principais enfermidades 
nesse cenário são neurológicas (demência avançada, aciden-
tes cerebrovasculares), carcinomas de pescoço e esôfago, 
disfagia, estenoses/obstrução do trato gastrointestinal alto, 
entre outros. Há ainda pacientes oncológicos obstruídos que 
podem receber gastrostomia para drenagem, substituindo a 

sonda nasogástrica (SNG). Atualmente, a maior parte das 
gastrostomias no Brasil é por endoscopia. No entanto, em 
outros países, a via percutânea, realizada pelo radiologista in-
tervencionista predomina, visto que apresenta menos compli-
cações infecciosas e menos falhas de posicionamento, pois é 
realizado de forma mais segura, evitando-se o lobo esquerdo 
hepático, cólon transverso e alças delgadas em pacientes pre-
viamente operados. O presente resumo tem por objetivo ex-
por e divulgar técnica percutânea, guiada por TC ou escopia.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): O 
método de gastrostomia/jejunostomia percutânea é seguro, 
eficaz e pouco invasivo na obtenção da dieta enteral defi-
nitiva, podendo ser realizado com sedação leve e até com 
anestesia local se necessário. No procedimento é realizada 
a distensão gástrica após a passagem de SNG, seguida da 
sua pexia contra a parede abdominal em 3 ou 4 pontos com 
um KIT específico de fácil utilização, com posterior punção 
com agulha 18g com manobra de borracheiro e passagem 
de fio guia teflonado 0.035. Realiza-se dilatação e o tubo de 
nutrição enteral. O sucesso técnico é próximo a 100% para 
a gastrostomia e entre 85-95% para a jejunostomia (guiada 
preferencialmente por TC).
Discussão: Em relação à técnica cirúrgica e endoscópica, o 
procedimento percutâneo é menos invasivo, tem menor taxa 
de complicações e não necessita de anestesia geral, o que nesse 
perfil de paciente (idosos, demenciados, com acidentes cere-
brovasculares) é de grande valia. O procedimento dura cerca 
de 20 minutos. As principais contra-indicações são coagulo-
patia intratável e varizes gástricas. Ascite é contra-indicação 
parcial. A principal complicação é o extravasamento de conteú-
do entérico para a cavidade abdominal, que estudos descrevem 
ocorrer em aproximadamente 1% dos procedimentos.
Conclusões: No presente painel serão expostas diferentes 
técnicas realizadas pela radiologia intervencionista, visando 
estimular a especialidade a ampliar sua atuação nas gastrosto-
mias como alternativa mais segura que a técnica endoscópica.
Autor Responsável: MARLON AUGUSTO SCHIOCCHET 
MONARIM
E-mail: marlon.monarim@hotmail.com
Palavras-Chave: Gastrostomia,jejunostomia,intervencionis-
ta,percutânea,enteral,radiologia

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.08.003
BIÓPSIA DE PRÓSTATA NA ERA DA RESSONÂNCIA 
MULTIPARAMÉTRICA: O QUE MUDOU?
Autores: SETUGUTI, DANIEL T.; ZANGIACOMO R.Z.;-
VALLE L.G.M.; FALSARELLA P.M.; MELO R.A.B.; CA-
VALCANTE JR F.A.; MONARIM M.A.S.; SIQUEIRA LT
Instituição: REDE D'OR
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Revisar os conceitos 
básicos da biópsia de próstata incorporando as novas tendên-
cias e atualizações baseadas em evidências.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Re-
visão da literatura no banco de dados do Pubmed e de guide-
lines atuais.
Resultados e discussão: A primeira biópsia de próstata por 
agulha foi realizada por Ferguson em 1930, desde então novas 
técnicas e tecnologias foram sendo empregadas para aumen-
tar a sua acurácia. A ressonância magnética multiparamétrica 
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de próstata é uma destas evoluções e está se consolidando 
como um divisor de águas na forma em que realizamos a 
biópsia atualmente. Por isso, é de suma importância que o 
radiologista intervencionista esteja atualizado para atuar na 
decisão da indicação e condução dos diversos cenários em 
que os pacientes se apresentam, assim como saber manejar 
possíveis complicações inerentes ao procedimento.
Autor Responsável: daniel setuguti
E-mail: setuguti@gmail.com
Palavras-Chave: biópsia, próstata, ressonância, magnética, 
multiparamétrica, fusão, pirads

PD.08.004
CIRURGIA RADIOGUIADA COM 99 M TC - SESTA-
MIBI  NO ADENOMA DA PARATIREÓIDE
Autores: SOUSA, J.C.O
Instituição: NÚCLEO DE PESQUISA CIENTIFICA E 
ACADÊMICA DE RADIOLOGIA (NPCAR)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O Adenoma de parati-
reóide refere-se a um tumor de natureza benigna da glândula 
paratireóide que resulta no aumento exponencial dos tecidos 
paratireoideanos responsáveis pela alta taxa de produção de 
paratormônio (PTH). A eleição da terapêutica do adenoma de 
paratireóide está correlacionada aos seguintes fatores: tama-
nho tumoral; localização; e sua difusão ou não para outros 
tecidos. As modalidades de terapêutica para combate do ade-
noma da paratireóide reside na cirurgia e na radioterapia. A 
Cirurgia Radioguiada com 99m Tc-Sestamibi é indicada no 
adenoma de paratireóide devido ser minimamente invasiva 
e por resultar em: menor incisão; menor trauma cirúrgico; e 
menor tempo de cirurgia. Este estudo busca discorrer sobre 
a  utilização da Cirurgia Radioguiada com 99m Tc-Sestamibi 
no adenoma de paratireóide descrevendo esta modalidade de 
intervenção ,revisando aspectos anatômicos da paratireóide e 
enfatizando os beneficios para o paciente.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Es-
tudo de revisão de literatura congregado a ensaio pictórico. A 
revisão de literatura para abordagem teórica da temática reu-
niu fontes cientificas elencadas das bases de dados SCIELO 
e PUBMED: redigidas em português e inglês; correlaciona-
das aos objetivos do estudo; e sem recorte temporal estabe-
lecido. Adotou-se um ensaio pictórico englobando imagens 
relativas à temática.
Discussão: A capacidade do 99mTc-sestamibi de executar 
uma maior  marcação do tecido neoplásico diante  o normal, 
possibilita sua utilização no adenoma de paratireóide; esta 
capacidade pode estar relacionada a  afinidade pelas  células 
tumorais e  por correlacionar-se com a  função da atividade 
metabólica (células tumorais possuem  uma maior quantida-
de de mitocôndrias presentes). No adenoma de paratireóide, 
a utilização da  cirurgia radioguiada com 99mTc-sestamibi 
reside :na facilitação da  distinção entre paratireóide e tireoi-
de normais do tecido neoplásico paratireoidiano; elevada 
precisão;  ao  fato de ser muito menos invasiva; aos inúme-
ros benefícios ao paciente( correlacionado a menor dor pós 
cirúrgica e melhores resultados estéticos; dentre outros).
Conclusões: A cirurgia radioguiada com  99mTc-sestamibi é 
extremamente relevante no adenoma de paratireóide  devido 
a elevada eficácia aliada a gama de benefícios que propicia  
ao paciente incluindo  : abordagem minimamente invasiva; 
menor tempo de cirurgia; redução de  anestesia e internação 
hospitalar;  menor custo total; dentre outros.
Autor Responsável: Joyce Caroline
E-mail: joycecarolinedeoliveira@hotmail.com
Palavras-Chave: Parathyroid Adenoma;,Radioguided Sur-
gery;,Parathormone.

RELATO DE CASO

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.08.001
ABORDAGENS BILIARES PERCUTÂNEAS PARA 
STENTS REVESTIDOS  MAL POSICIONADOS: SÉ-
RIE DE CASOS E REVISÃO DA LITERATURA
Autores: TIBANA, T.K.; ARAUJO, T.A.; ANDRADE, 
G.H.D.; FORNAZARI, V.A.V.; ZUSTRASSEN, C.E.; NU-
NES, T.F.
Instituição: HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFMS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A falha dos stents bilia-
res pode ocorrer devido a fratura, migração, oclusão ou mau 
posicionamento. Um stent disfuncional no trato biliar pode 
causar colangite recorrente e persistente. Pode também levar 
a complicações vasculares adicionais. Nos casos de mau po-
sicionamento das endopróteses biliares, pode-se realizar uma 
técnica transhepática percutânea para restaurar o fluxo biliar 
e evitar danos adicionais.
História clínica: Relatamos dois casos de endopróteses dis-
funcionais, incluindo a descrição das técnicas utilizadas para 
restaurar a patência biliar e demonstração de imagens.
Discussão e diagnóstico: Caso 1: Homem de 71 anos, apre-
sentando doença hepática crônica e sintomas de icterícia 
obstrutiva. A colangiopancreatografia retrógrada endoscó-
pica foi realizada duas vezes com a colocação de uma pró-
tese metálica biliar revestida, sem regressão dos sintomas e 
apresentando piora laboratorial.  Tomografia computadori-
zada revelou endoprótese posicionada na via biliar esquerda 
e aumento da dilatação da via biliar do lobo direito. Drena-
gem percutânea foi realizada no à direita e o paciente retor-
nou para a retirada do dreno externo e introdução de um kit 
RUPS. Caso 2: Mulher de 80 anos com adenocarcinoma da 
cabeça do pâncreas apresentando colangite. Foi submetida 
a procedimento endoscópico para implante de stent Wall-
flex, com piora da icterícia após duas semanas. Tomografia 
computadorizada mostrou dilatação acentuada dos ductos 
biliares intra-hepáticos à esquerda, devido posicionamento 
seletivo no ducto hepático direito.  Durante novo procedi-
mento endoscópico houve fratura do anel e revestimento do 
stent. O ducto biliar comum foi pré-dilatado utilizando um 
cateter balão Mustang de 6 x 60 mm, a bainha introdutora 
foi substituída por uma de maior calibre e um stent Viabil 
10 x 100 mm foi implantado.
Conclusões: Casos de cateteres disfuncionais após drena-
gem biliar percutânea são raros. A abordagem percutânea 
deve ser considerada se houver falha na intervenção en-
doscópica ou a reintervenção. No entanto, não há consenso 
sobre um único método adequado para todas as situações 
clínicas, o que significa que o conhecimento de diferentes 
técnicas percutâneas, incluindo cateter de laço e cateter ba-
lão, é útil. O radiologista intervencionista deve estar fami-
liarizado com diferentes técnicas e saber que todas essas 
técnicas podem ser realizadas com alto sucesso e baixas 
taxas de complicações.
Autor Responsável: THIAGO NUNES
E-mail: thiagofranchinunes@gmail.com
Palavras-Chave: interventional radiology,stent,obstruction,-
bile duct.
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PD.08.006
ACHADOS DE IMAGEM E REDUÇÃO DE HEMAN-
GIOMA HEPÁTICO APÓS RADIOEMBOLIZAÇÃO 
COM 90Y.
Autores: MARTINS, R. B.; LEMBRANÇA, L.; GILBER-
TO, G. M.; FALSARELLA, P. M.; VALLE, L. G. M.; GA-
LASTRI, F. L.; AFFONSO, B. B.; NASSER, F.
Instituição: CENTRO DE MEDICINA INTERVENCIO-
NISTA - HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Muitas terapias dire-
cionadas ao fígado foram desenvolvidas para controlar me-
tástases hepáticas ou câncer primário de fígado. A terapia de 
radioembolização(SIRT), fornece uma dose de radiação úni-
ca, medida e direcionada a tumores no fígado por meio de in-
jeção na artéria hepática. As microesferas de resina marcadas 
com ítrio-90 (90Y) têm um diâmetro mediano de 32,5 mm, 
consideravelmente menor que as partículas de outras terapias 
direcionadas ao fígado, como a quimioembolização. As mi-
croesferas se alojam distalmente dentro do plexo microvascu-
lar dos tumores. De fato, vários autores descreveram a SIRT 
como uma forma de braquiterapia dirigida ao fígado. Embora 
existam estudos maiores com hepatocarcinoma e metástase 
de cancer colorretal, poucos estudos foram feitos com ou-
tros tumores, e hoje a radioembolização é uma maneira de 
tratar diferentes tumores e metástases hepáticas. Este relato 
é sobre um achado incidental de alterações radiológicas do 
Hemangioma após Radioembolização em um paciente com 
metástase NET(Tumores neuroendócrinos) do íleo terminal
História clínica: MCGSMB, feminino, com antecedente de 
NET em íleo terminal, ressecado em 11/08/17 por obstrução 
intestinal. Em seguimento, paciente apresentou com sintomas 
de Síndrome Carcinóide como diarréia e “flushing”, sendo 
identificado metástases hepáticas bilobares.  Iniciado trata-
mento sistêmico com Lanreotide com melhora parcial dos 
sintomas. Devido ausência de controle dos sintomas, exten-
são, localização e número de metastases, optou-se por tra-
tamento com Radioembolização. A Imagem por ressonância 
magnética(IRM) pre TARE estimou massa tumoral em 15% 
do volume hepático e identificou hemangioma hepático de 
2,2 x 1,7 x 1,5cm no Segmento VII. No dia 27/09/18 foi re-
alizada TARE. Embolizada previamente a artéria cistica. O 
shunt hepatopulmonar foi estimado em 8% e dose total ad-
ministrada de 1,06GBq em artéria hepática direita e 0,22GBq 
em artéria hepática esquerda.
Discussão e diagnóstico: O controle radiológico pós-TARE 
realizado em 07/11/18 observou redução das lesões secun-
darias hepáticas, áreas de hipovascularização e redução das 
dimensões do Hemangioma hepático (1,1 x 0,9 x 0,8cm).
Conclusões: Esse caso nos confronta quanto a possiblidade 
da utilização da Radioembolização como forma de tratamen-
to em pacientes com Hemangioma sintomáticos. No caso em 
questão, o achado de redução foi um achado incidental e mas 
essa achado abre portas para uma nova interrogação e possí-
vel emprego nas doenças hepáticas benignas
Autor Responsável: Rafael Birelo Martins
E-mail: rafael.birelo@gmail.com
Palavras-Chave: Hemangioma, Radioembolização, 
Radioembolization

PD.08.007
TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE MALFORMA-
ÇÃO ARTERIOVENOSA PULMONAR NA SÍNDRO-
ME DE RENDU-OSLER-WEBER
Autores: MARTINS, R.B.; FALSARELLA, P.M.; VALLE, 
L.G.M.; GALASTRI, F.L.; AFFONSO, B.B.;NASSER, F.

Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Nosso objetivo é rela-
tar um caso de Síndrome de Rendu-Osler-Weber sintomático, 
tratado por método endovascular, minimamente invasivo, 
com sucesso.
História clínica: Paciente masculino, 22 anos, solteiro. An-
tecedente de AVCh há 4 anos. Mãe refere que o paciente 
apresentou na evolução do tratamento do AVCh quadro de 
abscesso cerebral, tratado com antibioticoterapia prolonga-
da. Apresentava história familiar de Rendu-Osler-Weber na 
família. Na admissão se apresentava em bom estado geral, 
com quadro de disartria e alteração da marcha (Marcha cei-
fante). Durante investigação diagnóstica realizou AngioTC 
de tórax, com achado de MAV pulmonar bilateral. Frente ao 
quadro clínico, apontado MAV como fator etiológico do Aci-
dente Vascular Encefálico Hemorrágico  e do Abscesso cere-
bral devido embolia paradoxal, sendo indicado o fechamento 
da MAV para redução do risco de novos eventos. Optou-se 
num primeiro momento por Embolização da MAV de maior 
volume (LIE), seguido de embolização da MAV em pulmão 
contralateral num segundo momento, para minimizar riscos 
pulmonar e infeccioso. Procedimento realizado sob anestesia 
geral, em decúbito dorsal horizontal, em sala de Hemodinâ-
mica. Realizado profilaxia antibiótica pelo risco relatado em 
literatura de Pneumonia no pós-procedimento. Acesso reali-
zado em Artéria Femoral Comum direita, com cateterização 
supersseletiva de ramo arterial nutridor da MAV. Realizado 
Embolização com plug de Amplatzer3mm (St. Jude Medi-
cal). Arteriografia de controle não identificou contrastação 
em território da MAV, com plug bem posicionado.
Discussão e diagnóstico: A Síndrome de Rendu-Osler-We-
ber pode se apresentar de forma dramática, com morbidade 
elevada ao paciente. Quando sintomática a mesma deve ser 
tratada visando reduzir episódios de sangramento agudo e 
preservando ao máximo a função visceral. Dessa forma o 
tratamento Endovascular, através da embolização das MAVs, 
aparece como método minimamente invasivo de grande uti-
lidade no tratamento.
Conclusões: Através das técnicas empregadas é possível um 
bom controle dos focos de sangramento, com baixas taxas 
de complicações, podendo ser repetido quando necessário e 
evitando procedimento de maior morbidade.
Autor Responsável: Rafael Birelo Martins
E-mail: rafael.birelo@gmail.com
Palavras-Chave: RENDU-OSLER-WEBER,MALFOR-
MAÇÃO,EMBOLIZAÇÃO

PD.08.008
ABLAÇÕES EM LESÕES INCOMUNS – QUANDO O 
IMPROVÁVEL DEU CERTO
Autores: GILBERTO, G.M.; LEMBRANÇA, L.P.; PINHEI-
RO, K.; RAHAL JUNIOR, A.; FALSARELA, P.M.; NAS-
SER,F.; ANDRADE, J.R.; GOBBO-GARCIA, R..
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Série de casos nos 
quais houve indicação de tratamento ablativo curativo, porém 
a localização ou o número de lesões eram desafios ao pro-
cedimento. Com planejamento e uso de técnicas adequados, 
foram obtidos bons resultados.
História clínica: Três pacientes com lesões hepáticas ma-
lignas, o primeiro do sexo masculino, jovem, com múl-
tiplas metástases de neoplasia colorretal, sendo indicado 
tratamento conjunto com equipe cirúrgica para abordagem 
de todo o fígado com finalidade curativa. Foram realizadas 
ablações por radiofrequência (RFA) de múltiplas lesões, 
seguida de hepatectomia contralateral, com ótimo resul-
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tado. Paciente apresentou queda expressiva do marcador 
tumoral, mantida por três anos após o tratamento, em 
acompanhamento.  O segundo e o terceiro apresentavam 
carcinoma hepatocelular (CHC) em locais de difícil abor-
dagem. Um deles o nódulo estava situado no lobo esquer-
do, em íntimo contato com o estômago. Foi indicada RFA, 
sendo primeiramente foi tentada hidrodissecção, sem su-
cesso. Foi realizado então afastamento mecânico percutâ-
neo do estômago, utilizando-se duas agulhas Turner 18 G. 
O último paciente apresentava lesão adjacente a vesícu-
la biliar. Diante do risco de lesá-la, optou-se por utilizar 
crioablação, para melhor determinar as margens da área 
de ablação. Após tentativa de hidrodissecção, sem sucesso, 
foi realizado afastamento mecânico com agulhas Turner 
18G. Os pacientes evoluíram bem, em condições de alta no 
dia seguinte ao procedimento.
Discussão e diagnóstico: Diversas técnicas de proteção vi-
sando evitar a lesão de órgãos não alvo são descritas na litera-
tura, sendo o afastamento mecânico possível e factível. Nes-
tes casos utilizamos agulhas Turner 18G com ponta romba 
pouco lesiva. Muitas vezes nos deparamos com desafios na 
prática da radiologia intervencionista, seja por casos traba-
lhosos ou pelo risco de complicações. Dessa maneira se tor-
nam essencial a discussão interdisciplinar e o planejamento 
cuidadoso das abordagens, visando os melhores resultados 
com a menor morbidade para os pacientes.
Conclusões: Os casos desafiadores, por alto risco de com-
plicação ou dificuldade de acesso, requerem uma grande di-
versidade de técnicas e experiência do operador para tornar o 
procedimento seguro e viável.
Autor Responsável: Guilherme Moratti Gilberto
E-mail: guilhermemoratti@gmail.com
Palavras-Chave: interventional,radiology,ablation,radiofre-
quency,crioablation,liver,oncology

PD.08.010
ABORDAGEM POR RADIOLOGIA INTERVENCIO-
NISTA NA ESTENOSE PORTAL PÓS-TRANSPLANTE 
HEPÁTICO - RELATO DE CASO
Autores: KOCHI, A.T.; SZEJNFELD, D.; MONARIM, 
M.A.S.; FERREIRA, D.M.; FORNAZARI, V.A.V.; PORTO, 
D.D.S.; JESUS, G.A.B.; PAIVA, G.G.; AZEVEDO FILHO, 
L.F.; FERRARESI, I.M. 
Instituição: UNIFESP / HOSPITAL SÃO PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar a abordagem 
por radiologia intervencionista num caso de estenose portal 
pós-tranplante hepático pediátrico.
História clínica: Paciente masculino,18 anos, tranplante he-
pático aos 12 por Budd-Chiari. Internado eletivamente para 
investigação de elevação das enzimas canaliculares. Colan-
giorressonância demonstrando achado de coledocolitíase e 
ectasia de veia porta intra-hepática, esplenomegalia, circula-
ção colateral retro-peritoneal com shunt espleno-renal. Reali-
zado CPRE com extração de cálculos, porém permanecendo 
com elevação das enzimas. Em segundo momento a aborda-
gem endovascular confirma a estenose portal, sendo tratada 
com angioplastia e colocação de stent. Resultando na melho-
ra laboratorial hepática.
Discussão e diagnóstico: Complicações vasculares podem 
ocorrer com certa frequencia após o transplante hepático. O 
quadro de congestão do parênquima hepático, descrita nesse 
caso, provavelmente fez com que houvesse repercussão na 
tríade portal prejudicando a função hepática e elevando, mes-
mo que pouco, as enzimas canaliculares.
Conclusões: A radiointervenção é uma especialidade 
que tem também atuação na área vascular, auxiliando a 

confirmação diagnóstica e tratamento de complicações 
pós-tranplante hepático.
Autor Responsável: ANDERSON KOCHI
E-mail: atkochi@hotmail.com
Palavras-Chave: RADIOLOGIA,INTERVENÇÃO,INTER-
VENCIONISTA,VASCULAR,ENDOPRÓTESE,TRANS-
PLANTE,HEPÁTICO,HIPERTENSÃO,PORTAL,ESTENOSE

PD.08.012
MARCAÇÃO COM FIDUCIAIS GUIADA POR IMA-
GEM – PARCERIA CIRURGIA + INTERVENÇÃO
Autores: GILBERTO, G.M; LEMBRANÇA, L.P.; MAR-
TINS, R.B.;  RAHAL JUNIOR, A.; VALLE, L.G.M.; AF-
FONSO, B.B.; MARIOTTI, G.C.; GOBBO-GARCIA, R..
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Evidenciar a parceria 
das equipes cirúrgicas com o time de intervenção, resultan-
do em benefícios aos pacientes como redução da morbidade 
e alto sucesso cirúrgico. Pacientes com recidiva bioquímica 
de neoplasia de próstata antigamente eram tratados com te-
rapia sistêmica, porém com o surgimento da Tomografia por 
Emissão de Pósitrons e Tomografia Computadorizada com 
antígeno de membrana específico da próstata (PET-PSMA) 
foi possível detectar pequenas lesões metastáticas, sobretudo 
na pelve. Atualmente estes pacientes são submetidos a trata-
mento cirúrgico, porém as diminutas dimensões destas lesões 
dificultam sua excisão a olho nu, tendo a marcação pela equi-
pe de radiologia papel essencial.
História clínica: Dois pacientes com recidiva bioquímica 
após prostatectomia radical, sendo detectados pequenos linfo-
nonodos hipercaptantes ao PET-PSMA. Foram submetidos à 
marcação pré-operatória com carvão ativado e fiducial radio-
paco, sendo então encaminhados à cirurgia no mesmo tempo.
Discussão e diagnóstico: Encontrar pequenas lesões no in-
traoperatório, geralmente pequenos linfonodos em topogra-
fias não habituais, é de grande dificuldade para urologistas, 
mesmo aqueles mais experientes. Com o desenvolvimento 
do PET-PSMA a detecção destas lesões por imagem se tor-
nou possível, sendo criado um novo paradigma: como abor-
dá-las? A marcação com fiduciais seguida de abordagem ci-
rúrgica, ou mesmo a ablação percutânea em alguns casos, 
têm sido os métodos utilizados em nosso serviço para trata-
mento dos pacientes com estas pequenas lesões, com grande 
efetividade. Para este tipo de tratamento é necessário traba-
lho multidisciplinar, sobretudo com as equipes urológica e 
oncológica, usualmente em reuniões clínicas com discussões 
de casos. A presença do radiologista nestes encontros é es-
sencial, bem como saber trabalhar em equipe e respeitar os 
limites de cada especialidade.
Conclusões: A marcação com fiduciais auxilia o cirurgião para 
exérese completa da lesão alvo e otimiza o resultado cirúrgico.
Autor Responsável: Guilherme Moratti Gilberto
E-mail: guilhermemoratti@gmail.com
Palavras-Chave: Fiducial;,interventional-radiology,prosta-
te,cancer,oncology
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PI.09.009
IMPORTÂNCIA DA ULTRASSONOGRAFIA E 
DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA AVALIA-
ÇÃO AXILAR EM PACIENTES COM CÂNCER  
DE MAMA.
Autores: PEIXOTO, M.P.; FURTADO, R. S. O. P.; FONSE-
CA, E. K. U. N.; LUPINACCI, F.A.S.; RIBEIRO, R. L. M.; 
FEDERICCI, E. E. F.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Demonstrar o valor 
preditivo negativo da ultrassonografia e da ressonância mag-
nética (RM) na avaliação dos linfonodos axilares em pacien-
tes com câncer de mama.
Material(is) e método(s): Foram avaliados retrospecti-
vamente a axila de 305 pacientes que foram submetidas à 
ROLL /agulhamento das suas lesões mamárias realizadas 
em um hospital quaternário durante o ano de 2017.  Os 
critérios de inclusão foram: paciente com diagnóstico de 
câncer de mama; resultado anatomopatológico dos lin-
fonodos sentinelas e dos exames de US e/ou RM dispo-
níveis. Os resultados anatomopatológicos das biópsias 
cirúrgicas dos linfonodos sentinelas foram avaliados e 
comparados com as suas características nas imagens ul-
trassonográficas e na RM.
Resultados e discussão: Dos 305 casos apenas 122 esta-
vam dentro dos critérios de inclusão. Dos 122 casos ana-
lisados 16 axilas apresentaram linfonodos alterados (axila 
positiva) nos estudos de imagem (US e RM).  Das 16 axilas 
positivas aos métodos de imagem 4 tinham até 2 linfonodos 
acometidos por metástase, 6 tinham mais que 2 linfonodos 
acometidos e 6 eram reacionais. Os 106 casos que apresenta-
ram axilas com linfonodos preservados ( axila negativa) aos 
métodos de imagem, 13 casos apresentaram acometimento 
metastático nos linfonodos axilares. Destes, 10 casos tinham 
até 2 linfonodos acometidos, 3 casos com mais de 2 linfono-
dos acometidos.  Os demais 93 casos de axilas negativas aos 
métodos de imagem (US e RM) não apresentaram sinais de 
acometimento secundário.
Conclusões: Tomando-se como referência o ACOZOG 
Z0011, onde apenas as axilas que apresentam acima de 2 
linfonodos metastáticos são submetidas a esvaziamento, os 
seja, que apresentam relevância clínica para paciente, nos 
concluímos que: Das axilas positivas ao USG e/ou RM , 
37,5 % apresentaram acometimento metastático relevante  
e das axilas negativas aos métodos de imagem apenas 2,8 
% apresentam acometimento metastático relevante. Dessa 
forma, apesar de nem sempre a positividade dos linfonodos 
nos exames de imagem denotar acometimentos metastáti-
co significativo na avaliação do sentinela, sua negatividade 
apresentou boa correlação com ausência de acometimento 
na avaliação do sentinela.
Autor Responsável: Milena Rocha Peixoto
E-mail: milenapeixoto@gmail.com
Palavras-Chave: linfonodo,axilar,cancer,mama
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TL.09.001
PADRÕES DE RESPOSTA DO CÂNCER DE MAMA 
À QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE NA RESSO-
NÂNCIA MAGNÉTICA: DIFERENÇAS ENTRE OS 
SUBTIPOS MOLECULARES E FENÓTIPOS TUMO-
RAIS PRÉ TRATAMENTO
Autores: NEGRAO, E.M.S.; BITENCOURT, A. G. V.; 
SOUZA, J.A.; MARQUES, E. F.; GUATELLI, C. S.; GRA-
ZIANO, L.; ALBUQUERQUE, M.L.L.;
Instituição: AC CAMARGO CANCER CENTER - SÃO 
PAULO - SP - BRASIL
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Comparar padrões de 
resposta e regressão tumoral na ressonância magnética (RM) 
após quimioterapia (QTN) para o câncer de mama entre os 
subtipos moleculares e os fenótipos de lesões da ressonância 
pré tratamento.
Material(is) e método(s): Foram selecionados 219 casos 
com RM pré e pós QTN para o câncer de mama. As lesões 
foram classificadas pelo fenótipo como nódulo, realce (lesão 
não nodular) ou mista, além de lesões únicas ou múltiplas, 
doença multicêntrica ou multifocal. Os padrões de resposta 
foram comparados entre os subtipos moleculares dos tumores 
e entre os fenótipos das lesões pré tratamento
Resultados e discussão: O achado predominante na RM pré 
tratamento foi lesão nodular (68%) e única (62%). Na RM 
pós tratamento o achado predominante residual foi realce 
não nodular, foco ou misto (70%). Considerando o subtipo 
molecular, nos tumores luminais e luminais Her2 (n=132), o 
achado nodular na RM pré QTN ocorreu em 60% e pós-QT 
predominou lesão residual não nodular (realce não nodular) 
em 59%. Nos tumores Her-2 superexpresso (n=43) o nódulo 
na RM pré QTN ocorreu em 72% e na RM pós, a lesão não 
nodular em 50%. Nos triplo-negativos (n=69) o nódulo na 
RM pré 72% e na RM pós, lesão não nodular em 44%, porém 
nesse subtipo a lesão nodular pós QTN atingiu maior pro-
porção (42%) em comparação aos outros subtipos (luminais 
25% e Her2 37%).  Quanto ao achado inicial, nos casos que 
se apresentavam como nódulo, o achado no exame pós trata-
mento foi nódulo em 39% enquanto que das que se apresen-
tavam inicialmente como não nodular ou misto, foi de 9%.
Conclusões: O presente estudo reforça a classificação dos 
padrões de resposta na RM de tumores submetidos à QTN 
e os padrões tumorais patológicos residuais. Os padrões de 
imagem residual após QTN foram semelhantes aos padrões 
de retração tumoral na RM sugeridos anteriormente por ou-
tros autores
Autor Responsável: Erika Marina Solla Negrao
E-mail: brenda_kika@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Ressonancia,mama,quimioterapia,cancer

TL.09.002
ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGI-
CAS E ANGIOGÊNICAS DOS TUMORES TRIPLO 
NEGATIVOS ATRAVÉS DA ULTRASSONOGRAFIA
Autores: RODRIGUES, L. P.; VELOSO, J. C. V.; LIMA, P. 
H. P.; SILVA, C. P.; DINIZ, L. V.; MIRANDA, G. M.; WAJS-
MAN, V. Z.; BASSO, C. F.; RIBEIRO, S. M.; PESSOA, C. P. 
K. C.; PESSOA, E. C.
Instituição: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - 
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
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Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O câncer de mama é 
heterogêneo e foi divido em três grupos nos últimos anos, 
após análise da expressão genética, os quais refletem seus 
comportamentos biológicos: Luminal, HER e Basal. Foi usa-
da a imunohistoquímica para definição dos grupos, uma vez 
que a análise genômica estava indisponível. Os tumores lu-
minais expressam receptores nucleares hormonais, tumores 
HER expressam receptores de membrana HER2 e tumores 
triplo negativos (Basal) não expressam esses receptores. Tu-
mores triplo negativos são mais agressivos, caracterizados 
por células indiferenciadas, alto grau histológico e elevado 
índice mitótico, determinando maiores taxas de recidivas e 
menor sobrevida. Este estudo avalia suas características ul-
trassonográficas morfológicas e angiogênicas.
Material(is) e método(s): Foram avaliados pela ultrassono-
grafia 1080 tumores mamários submetidos à biópsia percutâ-
nea em estudo prospectivo realizado de 2012 a 2017 e sele-
cionadas 129 lesões com o perfil imunohistoquímico triplo 
negativo. Analisados forma, margem, efeito acústico poste-
rior, tecido ao redor, limites da lesão, calcificações internas 
e presença ou ausência de vasos, índices de resistência (IR) 
e pulsatilidade (IP) e velocidade do fluxo vascular (Vmax).
Resultados e discussão: A idade média foi 56 anos e o ta-
manho médio do tumor foi 3,2cm. Quanto a morfologia, 
11% eram redondos, 56% ovalados e 33% irregulares. As 
margens foram espiculadas em 3,8% dos casos, 45,7% fo-
ram microlobuladas e 27,1% circunscritas. Sombra acústica 
posterior sombra esteve presente em 14%, reforço em 38% e 
28% não apresentavam efeito. A maioria (92%) não apresen-
tava calcificações internas nem halo hiperecogênico (89%), 
sendo seus limites abruptos. Além disso, 85% apresentavam 
tecido normal adjacente. Sobre a angiogênese, 63% apresen-
taram fluxo Doppler, a média do IR foi de 0,7, do IP 1,5 e da 
Vmax de 19,7.
Conclusões: Os padrões prevalentes observados na morfolo-
gia ultrassonográfica das lesões triplo negativas podem aju-
dar em sua identificação e determinação radiogenômica.  A 
maioria desses tumores apresentou forma regular, tecido nor-
mal ao redor, limites abruptos e margens microlobuladas ou 
circunscritas e raramente com sombra ou microcalcificações 
em seu interior. Tais características sugerem crescimento tu-
moral acelerado, caracterizado por forma e bordas mais re-
gulares, ausência do halo e alta celularidade, frequentemente 
associada com necrose central.
Autor Responsável: Lucas Padilha Rodrigues
E-mail: lucasprodrigues@protonmail.com
Palavras-Chave: Breast cancer,luminal,HER,triple negati-
ve,ultrasonography,Doppler

TL.09.003
ESTUDO DA ANGIOGÊNESE EM DIFERENTES TI-
POS DE CARCINOMAS MAMÁRIOS ATRAVÉS DA 
ULTRASSONOGRAFIA POWER DOPPLER
Autores: SILVA, C. P. RODRIGUES, L. P. VELOSO, J. C. 
V. DINIZ, L. V. WAJSMAN, V. Z. MIRANDA, G. M. BAS-
SO, C. F. LIMA, P. H. P. TRINDADE, A. P. PEREIRA, G. A. 
PESSOA, E. C. PESSOA, C. P. K. C
Instituição: FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCA-
TU-FMB (UNESP)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A análise da expressão 
gênica dos cânceres de mamas permitiu classificá-los em três 
grupos, que refletem seus comportamentos biológicos: grupo 
Luminal, grupo HER2 e o grupo Basal. Utilizando-se a imu-
no-histoquímica, tenta-se uma aproximação da classificação 
genômica. A angiogênese tumoral é um fator importante para 
o desenvolvimento do câncer de mama e sua alteração hemo-

dinâmica fornece a base para o estudo das lesões no Doppler. 
A proposta deste estudo é analisar a angiogênese tumoral pela 
ultrassonografia utilizando o Power Doppler dos diferentes 
carcinomas da mama classificados pela imuno-histoquimíca.
Material(is) e método(s): Trata-se de estudo prospectivo, 
sendo avaliados 1080 tumores mamários submetidos a bióp-
sia percutânea de 2012 a 2017 e destes foram selecionados 
459 carcinomas mamários classificados pela imuno-histoquí-
mico em luminais, HER2 e Triplo negativo. Todos os tumo-
res foram submetidos ao mapeamento pelo Power Doppler 
(PD). Foram avaliados a presença ou não de vasos, número e 
dados da onda espectral dos vasos: Velocidade Sistólica Má-
xima (Vmax), Índice de Resistência (IR) e Índice de Pulsa-
tilidade (IP).
Resultados e discussão: Idade e tamanho médio do tumor 
foram respectivamente de 57,9 anos e 2,5cm. As lesões foram 
classificadas em 59,3% luminais, 28,1% triplo negativos e 
12,6% HER2. A idade e o tamanho médio foram respecti-
vamente de 60 anos e de 2,2 cm nos luminais; de 55,7 anos 
e 2,9 cm no triplo negativo; e de 3,2cm e 53,6 anos grupo 
HER2. Quanto à presença de vasos representando a angio-
gênese tumoral, foi observada em 63% dos triplo negativos, 
60% dos HER2 e 46% dos luminais com p< 0,001 ( teste qui-
-quadrado). Quanto aos dados da onda espectral e do número 
de vasos, não foram observadas diferenças entre os grupos. A 
Vmax (cm/s) foi de 20 para os luminais, 19 para triplo nega-
tivos e 17cm/s para os HER2. O IR médio foi de 0,7 para os 
três grupos e o IP médio de 1,5.
Conclusões: A angiogênese tumoral esteve mais presente 
nos tumores triplo negativos e HER2, biologicamente mais 
agressivos. No entanto, uma vez que o fluxo esteja presente 
no interior da lesão, não há diferença nos parâmetros do fluxo 
entre os tumores classificados pela imuno-histoquímica.
Autor Responsável: Camila de Paula Silva
E-mail: camilaxlix@gmail.com
Palavras-Chave: Power Doppler ultrasonography,breast 
cancer,Angiogenesis,Immunohistochemistry

TL.09.004
ESTUDO DE 984 TUMORES MAMÁRIOS ATRAVÉS 
DO POWER DOPPLER ULTRASSONOGRÁFICO
Autores: VELOSO, J. C. V.; RODRIGUES, L. P.; SILVA, C. 
P.; DINIZ, L. V.; LIMA, P. H. P.; MIRANDA, G. M.; WAJS-
MAN, V. Z.; BASSO, C. F.;DESSIMONI, M. C.; YAMASHI-
TA, S.; PESSOA, C. P. K. C.; PESSOA, E. C.
Instituição: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO (UNESP)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A angiogênese tumoral 
é necessária para o crescimento autônomo e desenvolvimen-
to do câncer de mama, desempenhando papel secundário nas 
lesões benignas. Estudos de ressonância magnética mostram 
diferenças importantes na vascularização das lesões mamá-
rias. Os tumores benignos têm rede vascular mais simples, 
não sendo observados fluxos intensos e shunts arterioveno-
sos como nas lesões malignas. São poucos os estudos atuais 
que avaliam essa diferença de angiogênese entre os tumores 
mamários. Este trabalho propõe o estudo da angiogênese das 
lesões malignas e benignas da mama através da ultrassono-
grafia com Power Doppler.
Material(is) e método(s): Trata-se de estudo prospectivo, no 
qual foram avaliados 1080 tumores mamários submetidos à 
biópsia percutânea no período de 2012 a 2017. Foram exclu-
ídos os carcinomas in situ, lesões com atipias, processos in-
flamatórios e outros tumores malignos que não o carcinoma. 
Assim, 984 tumores foram submetidos ao mapeamento pelo 
Power Doppler (PD) e foram avaliados quanto à presença ou 
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não de vasos e dados da onda espectral obtida: Velocidade 
sistólica máxima (Vmax), Índice de resistência (IR) e Índice 
de pulsatilidade (IP).
Resultados e discussão: Dos 984 tumores, 489 eram benig-
nos e 495 malignos. A média de idade nos tumores benignos 
foi de 45,8 anos e o tamanho médio da lesão foi 1,7cm. Nos 
tumores malignos, a idade média foi de 58 anos e o tamanho 
médio da lesão foi 2,6 cm, com 52,7% apresentando fluxo ao 
PD. Nas lesões benignas, o IR médio foi de 0,6, o IP médio 
de 0,9 e a Vmax média encontrada foi 13,9cm/s, sendo que 
14,5% dessas lesões apresentaram vasos (p<0,01). Nas lesões 
malignas, o IR médio foi de 0,73, o IP médio de 1,4 e Vmax 
média de 19,4cm/s. A curva ROC construída obteve um pon-
to de corte com IR de 0,65, apresentando 77% de sensibilida-
de e especificidade e um IP de 1,1 com 80 % de sensibilidade 
e especificidade.
Conclusões: A angiogênese tumoral é muito mais frequente 
nos tumores malignos e, uma vez detectado fluxo ao power 
doppler, os índices de resistência e pulsatilidade são maiores 
nos carcinomas.
Autor Responsável: JULIA DE CASTRO VIEIRA VELOSO
E-mail: juliadecastro91@gmail.com
Palavras-Chave: breast cancer,ultrasound,Power Doppler,-
Doppler,angiogenesis,malignant tumours,benign tumours

ENSAIO PICTÓRICO

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.09.001
ACHADOS BENIGNOS NA MAMOGRAFIA, PORÉM 
INCOMUNS. COMO IDENTIFICA-LOS?
Autores: NEGRAO, E.M.S.; SABINO, S. M. P. S.; WATA-
NABE, A. P. H. U., MAUAD, E. C.; SAITO, M. M.; PICO-
NE, J. C. S. S.; ONARI, N.
Instituição: HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - 
BARRETOS - SP - BRASIL
Introdução e objetivo(s): Achados benignos encontrados e 
relatados na mamografia devem ser classificados como tal, 
o que determina nessa categoria chance essencialmente de 
100% de ser benigno. São exemplos clássicos fibroadenomas 
calcificados, calcificações secretoras múltiplas, lesões con-
tendo gordura (cisto oleoso, lipomas, galactoceles e hamarto-
mas de densidades mistas), neurofibromas cutâneos, linfono-
dos intramamários e cistos sebáceos. Embora menos comuns, 
outros achados se corretamente identificados e classificados 
determinam a classificação benigna. São exemplos de corpo 
estranho, variantes anatômicas e lesões cutâneas incomuns 
ou muito grandes, que devem ser identificadas adequadamen-
te para não serem erroneamente classificadas como suspeitas.
Método(s): Descreve-se uma série de casos de achados be-
nignos incomuns na mamografia, que podem simular lesões 
suspeitas em caso de erro de interpretação.
Discussão: Considerando que não se espera qualquer alte-
ração no intervalo de seguimento de exames com achados 
benignos, o radiologista deve saber reconhecer e classificar 
esses achados, mesmo que incomuns, para mencioná-los 
como lesão benigna definitiva. Pela falta de familiaridade 
com certos achados, a análise pode ser difícil e possivelmente 
interpretada como incerta ou suspeita.

Conclusões: O conhecimento de achados tipicamente be-
nignos é importante para reconhecimento e adequada inter-
pretação a de um achado benigno definitivo, assim evitando 
posteriores erros de interpretação.
Autor Responsável: Erika Marina Solla Negrao
E-mail: brenda_kika@yahoo.com.br
Palavras-Chave: mamografia,benigno,rastreamento

PI.09.007
HIPERPLASIA ESTROMAL PSEUDOANGIOMATO-
SA: DIFERENTES PADRÕES DE IMAGEM
Autores: GOMES, A.I.; PONTE, M. P. T. R.; PEIXOTO, M. 
R.; RIBEIRO, R. L. D. M.; FRANÇOLIN, E.E.; DUBINCO, 
A.; FURTADO, R.S.O.P.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN 
(HIAE)
Introdução e objetivo(s): A hiperplasia estromal pseudo-
-angiomatosa (PASH) é uma proliferação benigna de células 
estromais da mama com provável etiologia hormonal, em-
bora a fisiopatologia não esteja completamente elucidada. 
Mulheres em idade reprodutiva e idosas em terapia de repo-
sição estrogênica constituem o grupo mais acometido. É fre-
quentemente um achado histológico incidental em biópsias 
da mama realizadas para investigar outras lesões, sendo re-
latado em 23% dos pacientes. Raramente apresenta-se como 
uma massa indolor (forma nodular), encontrada em apenas 
0,4% das biópsias mamárias. Este ensaio iconográfico pro-
põe uma abordagem prática para reconhecer as principais 
formas de apresentação da PASH nas diferentes modalida-
des de imagem, destacando os principais diagnósticos dife-
renciais, possíveis armadilhas e limitações dos exames de 
imagem.
Método(s): O estudo consiste em uma revisão dos achados 
de imagem de mais de 50 lesões mamárias descritas pelo nos-
so departamento, as quais tiveram o diagnóstico histopatoló-
gico de PASH. 1. Massa irregular na ultrassonografia (US); 2. 
Realce segmentar na ressonância magnética (RM); 3. Massa 
oval sólida com pequenos cistos na US; 4. Assimetria focal 
na mamografia (MMG); 5. Massa oval circunscrita na US e 
RM; 6. Assimetria em desenvolvimento na MMG.
Discussão: A apresentação mais comum da PASH nos exa-
mes de imagem é como uma massa circunscrita na MMG e 
hipoecoica, ligeiramente heterogênea, com ou sem espaços 
císticos na US, porém existem muitas outras apresentações. 
É importante reconhecer que, clinicamente, PASH pode 
mimetizar fibroadenomas, enquanto que histologicamente, 
pode ser erroneamente diagnosticada como um angiossar-
coma de baixo grau. No prosseguimento da investigação, 
biópsia por agulha grossa se faz necessária em quase todos 
os casos. A conduta subsequente depende de achados de 
imagem concordantes, da histologia e do desejo do pacien-
te. A diferenciação entre PASH e angiossarcoma é essen-
cial para o prognóstico e tratamento, sendo este uma lesão 
maligna, altamente vascular e que geralmente requer ampla 
excisão local e quimioterapia.
Conclusões: A correta identificação do PASH tem impor-
tantes implicações no tratamento e freqüentemente um prog-
nóstico favorável. Os achados radiológicos devem levantar a 
suspeita de PASH, mas os exames de imagem atuais não são 
específicos o suficiente para o diagnóstico definitivo, portan-
to, o diagnóstico final se baseia na confirmação histológica e 
na imunohistoquímica.
Autor Responsável: Andressa Inácio Gomes
E-mail: andressainaciog@gmail.com
Palavras-Chave: Breast,Mammography,Ultrasound,Diag-
nostic procedure,Connective tissue disorders,MRI,PASH
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PI.09.012
LINFOMAS MAMÁRIOS – O QUE O RADIOLOGIS-
TA DEVE SABER?
Autores: SOUZA, J. A.; SILVA, C. O.; MEIRELES, L. L.; 
MATTIONI, M.; FREITAS, J. S.
Instituição: AC CAMARGO CANCER CENTER
Introdução e objetivo(s): O câncer de mama é a neoplasia 
maligna mais frequente na mulher e principal causa de mortali-
dade por câncer em mulheres no Brasil. Mais de 95% dos can-
ceres de mama correspondem a carcinomas. Ocasionalmente, 
outras neoplasias malignas podem desenvolver-se no tecido 
mamário, e os linfomas mamários, apesar de pouco comuns, 
são uma possibilidade diagnóstica a ser considerada. O obje-
tivo desse ensaio pictórico é contribuir para o conhecimento 
dos médicos radiologistas a respeito dos linfomas mamários, 
apresentando imagens ilustrativas das principais formas de 
apresentação da doença em diferentes métodos de imagem.
Método(s): Realizada revisão de literatura e análise de casos 
diagnosticados em um centro de referência, através de exa-
mes de mamografia, ultrassonografia, imagem por ressonân-
cia magnética e PET-CT.
Discussão: Os linfomas mamários podem se originar na 
mama (primário) ou envolvê-la como resultado da dissemi-
nação a partir de outros sítios (secundário). Ambas as formas 
de apresentação são raras correspondendo a cerca de 0,8 a 
2,2% dos linfomas extranodais e 0,1 a 0,5% das neoplasias 
primárias da mama. Os linfomas primários da mama são em 
sua maioria do tipo não-Hodgkin difusos de grandes células 
B, seguidos pelos tipos folicular e MALT. Geralmente são 
tumores únicos, indolores e bem delimitados e apresentam 
consistência elástica e crescimento rápido. Pode haver retra-
ção de mamilo e comprometimento da pele, inclusive com 
ulceração da mama. Aumento mamário e edema podem estar 
presentes, simulando carcinoma inflamatório. Um subtipo de 
linfoma primário que vem ganhando evidencia nos últimos 
anos é o linfoma anaplásico de grandes células associado ao 
implante mamário. Esta entidade tem duas apresentações clí-
nicas predominantes: a) mais frequente e indolente, na qual 
um fluído contendo células tumorais acumula-se entre a pró-
tese e a capsula fibrosa; b) menos frequente e mais agressivo, 
apresentando uma massa, geralmente acompanhada por se-
roma. Mamografia, ultrassonografia, imagem por ressonân-
cia magnética e PET-CT são métodos de imagem que podem 
auxiliar no diagnóstico.
Conclusões: Os achados de imagem no linfoma mamário não 
são definitivos, podendo ser indistinguíveis de outras lesões. 
Ainda que a avaliação histológica seja necessária na maioria 
das vezes para o diagnóstico final, os métodos de imagem são 
importantes na sua detecção e caracterização.
Autor Responsável: Mateus Mattioni
E-mail: mateusmattioni@hotmail.com
Palavras-Chave: Lymphoma,Breast Neoplasms

PI.09.016
LINFONODOS AXILARES CALCIFICADOS: O QUE 
ELES PODERIAM SIGNIFICAR?
Autores: BERALDO, G. L.; AMARAL, L. T. W.; JARRY, V. 
M.; RAEDER, M. T. L.; BISINOTTO, H. S.; ALMEIDA, O. J.
Instituição: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPI-
NAS - UNICAMP
Introdução e objetivo(s): Durante a avaliação mamográfica, 
ocasionalmente nos deparamos com anormalidades dos lin-
fonodos axilares, seja por alterações de densidade, dimensão, 
morfologia, perda do hilo gorduroso habitual ou presença de 
calcificações. Dentre essas, as calcificações linfonodais axila-

res são achados pouco frequentes na prática clínica e na lite-
ratura, sem menção na classificação BI-RADS®. O objetivo 
desse trabalho é revisar as principais causas de linfonodos 
axilares calcificados e seus aspectos nas diferentes modali-
dades de imagem, com o intuito de auxiliar a interpretação 
desse achado na pratica clínica.
Material(is) e método(s): Discutiremos as principais etio-
logias de calcificação de linfonodos axilares, estabelecendo 
os achados típicos que favorecem as etiologias benignas e 
malignas. Por fim, descreveremos quatro casos de diferen-
tes causas acompanhados em nosso serviço de 2014 à 2017, 
decorrentes de  metástase de neoplasia de mama, depósito 
de pigmento de tatuagem e pseudocalcificações associadas à 
implantes de silicone, ilustrando os achados de cada caso em 
diferentes métodos de imagem.
Discussão: A calcificação de linfonodos axilares é um acha-
do pouco frequente na avaliação mamográfica, com múlti-
plas possíveis etiologias. A história clínica, os antecedentes 
relevantes e os aspectos de imagem na mamografia podem 
auxiliar nessa distinção, que em alguns casos só é possível 
através do estudo anatomopatológico. Na prática clínica, o 
conhecimento das principais causas e de suas características 
à imagem auxilia na diferenciação entre as causas benignas 
e malignas, refletindo diretamente na morbimortalidade. 
Entre as causas benignas destacam-se as doenças granu-
lomatosas, a presença de tatuagens, o uso de medicações 
com base nos sais de ouro, a necrose gordurosa e o deposito 
de silicone. Já as calcificações secundárias à processos ma-
lignos, que configuram a menor parte dos casos, frequen-
temente representam metástases de neoplasias mamárias, 
sendo outros sítios primários extremamente incomuns.
Conclusões: A calcificação dos linfonodos axilares é um 
achado mamográfico incomum decorrente de diversas cau-
sas. A distinção entre causas benignas e malignas é essencial 
e deve considerar a história clínica, os antecedentes pessoais 
e familiares, a estabilidade e aparência das calcificações, so-
bretudo sua morfologia, ainda que em muitos casos o estudo 
anatomopatológico seja indispensável.
Autor Responsável: Gabriel Laverdi Beraldo
E-mail: gaberaldo@gmail.com
Palavras-Chave: Mamografia,Linfonodos,Mammography,-
Calcifications,Calcificação,BI-RADS

PI.09.018
O USO DO MICROTRANSPONDER NOS IMPLAN-
TES MAMÁRIOS DE SILICONE: O QUE OS PROFIS-
SIONAIS DA SAÚDE PRECISAM SABER SOBRE O 
ASSUNTO
Autores: DUBINCO, A.; GOMES A.I.; PEIXOTO, M.R.; 
FRANÇOLIN, E.; RACY, A. C. S.; RIBEIRO, R.L.D.M.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): O microtransponder é um peque-
no dispositivo aderido à cápsula do implante de silicone, 
que utiliza radiofrequência para transmitir informações vi-
tais sobre o implante para um scanner portátil, tais como: 
número de série, tamanho, forma, posição, superfície, ano 
de fabricação, entre outros. Uma vez que o uso do micro-
transponder ainda é incomum de ser visto na prática diária, 
o presente estudo tem como objetivos: revisar sobre o mi-
crotransponder de implantes de silicone e suas funções; dis-
cutir sobre como o microtransponder aparece em diferentes 
modalidades de exames de imagem; analisar o artefato de 
suscetibilidade magnética produzido na RM da mama.
Método(s): Este estudo mostra nossa experiência com o mi-
crotransponder no implante de silicone em várias modalida-
des de exames de imagem.
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Discussão: Na mamografia e na radiografia de tórax (figuras 
1 e 2), o microtransponder aparece projetado na parede da 
cápsula do implante como um objeto pequeno e linear, com 
densidade metálica. Na TC do tórax, aparece como um pe-
queno artefato metálico (figura 3). Para analisar o implante de 
silicone na RM, nosso protocolo de serviço inclui um STIR 
axial. O achado mais conhecido é o artefato “black hole” 
(figura 4), uma área de perda de sinal e geralmente maior 
que o próprio implante. Um estudo realizado utilizando um 
dos implantes de silicone com microtransponder (Implantes 
Motiva), calculou que a área de perda de sinal era de apro-
ximadamente 15 cm2, que é equivalente a 20 mm-30 mm. 
O “black hole” levanta preocupações sobre a capacidade de 
detectar câncer de mama, e para isso os fabricantes recomen-
dam o uso de sequências sem supressão de gordura, como 
Turbo Spin Echo, T1 ou T2.
Conclusões: Profissionais da saúde, incluindo radiologistas 
e cirurgiões de mama, devem ser capazes de reconhecer este 
dispositivo em diferentes modalidades de exames de ima-
gem. O microtransponder é seguro para uso durante RM de 
mama, embora produza artefato de suscetibilidade (“black 
hole”) e pode reduzir a detecção de ruptura de silicone e pe-
quenas lesões mamárias adjacente. Sequências alternativas 
estão sendo estudadas nos últimos anos, Dixon Dual-Echo, 
por exemplo, para reduzir a área de volume do artefato.
Autor Responsável: André Dubinco
E-mail: dubinco@hotmail.com
Palavras-Chave: Implante,Silicone,Microtransponder,RFI-
D,Artefato,MRI,RM

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.09.007
CINTILOGRAFÍA MAMARIA COMO MÉTODO DE 
DIAGNÓSTICO EN EL CARCINOMA MAMÁRIO
Autores: SOUSA, J.C.O.
Instituição: NÚCLEO DE PESQUISA CIENTIFICA E 
ACADÊMICA DE RADIOLOGIA (NPCAR)
Introdução e objetivo(s): El pronóstico del carcinoma ma-
mario está intrínsecamente relacionado con: diagnóstico 
precoz; tamaño tumoral; metástasis linfonodal; presencia de 
focos metásticos a distancia. La Cintilografía Mamaria actúa 
como un método no invasivo capaz de diferenciar lesiones 
benignas y malignas en la región de la mama contribuyendo 
satisfactoriamente en la detección de áreas tumorales com-
plementando a la mamografía ya la ultrasonografía de ma-
mas. Este estudio preconiza relatar en el carcinoma mamario 
la contribución de la cintilografía mamaria enfatizando la 
descripción técnica y utilizando imágenes de casos clínicos 
para la demostración de las indicaciones de este procedimien-
to en la ya referida neoplasia.
Método(s): Ensayo pictórico de casos clínicos de carcino-
ma mamario sometidos a la cintilografía mamaria aliado a 
la revisión literaria de aspectos conceptuales relevantes a la 
temática. Toda la contextualización teórica de la temática en-
globó publicaciones científicas de alcance metodológico de: 
relatos de casos; investigaciones de campo; tesis de maestria; 
y artículos de revisión de literatura. Las imágenes del ensayo 
pictórico se utilizaron con el consentimiento de las pacien-
tes previamente notificadas de las finalidades de enseñanza y 
práctica científica de esta investigación.
Discussão: La cintilografía mamaria es un método de diag-
nóstico por imagen de elevada exactitud, no invasiva siendo 
capaz de detectar carcinomas mamarios frente a las siguien-

tes situaciones que engloban pacientes con: mamografía 
inconclusiva; mamas densas; distorsión arquitectónica; im-
plantes mamarios; entre otras. Entre los diversos radiofárma-
cos empleados en ese procedimiento, el más utilizado es el 
sazmibi 99m Tc por distribuirse en los tejidos a través del 
flujo sanguíneo y penetrar en las células por difusión pasiva 
debido a la diferencia del potencial transmembránico. Entre 
las indicaciones de la cintilografía mamaria en el carcinoma 
mamario se elabora: diagnóstico y en la evaluación de ma-
lignidad; factor predictivo de respuesta a la quimioterapia; 
correlacionar los hallazgos de imagen con los subtipos inmu-
noistoquímicos; clasificar grupos pronósticos; sugerir tera-
pias adyuvantes; etcétera.
Conclusões: La cintilografía mamaria corresponde a una 
técnica eficaz en la detección de carcinomas mamarios, pero 
se debe resaltar que la exactitud del método es influenciada 
por el tamaño, tipo histológico, grado y localización de los 
tumores, pero independiente de la densidad mamaria o colo-
cación de prótesis.
Autor Responsável: Joyce Caroline
E-mail: joycecarolinedeoliveira@hotmail.com
Palavras-Chave: Breast Screening;,Mammography;,Breast 
Carcinoma

PD.09.009
MAMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS 
(PEM ) NO ESTUDO DO CÂNCER DE MAMA:ENSAIO 
ICONOGRÁFICO E REVISÃO DE LITERATURA
Autores: SOUSA, J.C.O
Instituição: NÚCLEO DE PESQUISA CIENTIFICA E 
ACADÊMICA DE RADIOLOGIA (NPCAR)
Introdução e objetivo(s): Atualmente, o câncer de mama 
figura como  a neoplasia maligna mais frequente em mulhe-
res no mundo. A detecção precoce conjuntamente a eleição 
terapêutica de forma oportuna resulta em redução acentua-
da da morbimortalidade no mundo por câncer de mama. Os 
métodos de diagnóstico por imagem que contribuem para a 
precocidade diagnóstica do câncer de mama enquadram-se 
em categorias: anatômicas(resultam em imagens apenas da 
estrutura ou mudanças anatômicas que se encontram associa-
das a  patologia) e funcionais(produzem imagens  resultantes 
da captura da fisiologia do corpo ou mudanças funcionais e 
metabólicas associadas a patologia).A  mamografia por emis-
são de pósitrons(PEM) é uma técnica de imagem funcional  
destinada a detecção de câncer de mama  propiciando a aqui-
sição de informações a despeito dos  processos metabólicos  
que ocorrem dentro do tumor de forma precisa contribuindo 
para o conhecimento do comportamento tumoral mamário. 
Esta pesquisa busca explicar aspectos importantes do PEM 
no câncer de mama: listar as vantagens e desvantagens; enu-
merar as indicações e as contraindicações do método: ilustrar 
as indicações por meio de casos clínicos.
Método(s): Trata-se de um ensaio iconográfico reunindo 
múltiplas imagens de casos clínicos de pacientes com suspei-
ta de câncer de mama submetidas ao PEM. De modo a am-
pliar ainda mais a relevância cientifica deste estudo utilizou-
-se a revisão literária de publicações cientificas redigidas em 
espanhol e português referentes à temática para a constituição 
do conteúdo teórico deste estudo.
Discussão: No câncer de mama a mamografia por emissão 
de positróns (PEM) atua avaliando a atividade metabólica 
tumoral através de um estudo de alta resolução de imagens 
moleculares da glândula mamária. O PEM possui a capaci-
dade para detectar o câncer de mama aliando a sensibilidade 
da imagem a elevada resolução espacial, enfatiza-se que esta 
técnica não parece ser adversamente afetada pela densidade 
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da mama, terapia de reposição hormonal ou de menopausa.
Conclusões: O PEM especificamente no câncer de mama: 
produz imagens muito mais precisas de pequenas lesões ma-
márias; determina a localização exata de areas tumorais; au-
xiliando no estabelecimento da extensão neoplásica devido 
ao alto nível de precisão e excelente resolução espacial.
Autor Responsável: Joyce Caroline
E-mail: joycecarolinedeoliveira@hotmail.com
Palavras-Chave: Mammography by Positron Emission 
(PEM);,Breast Cancer;,Mammary Injuries;

PD.09.030
CARCINOMA INVASIVO DE MAMA TRIPLO NEGA-
TIVO (CITN): O QUE É, COMO SE APRESENTA E O 
QUE DEVEMOS ESPERAR?
Autores: OLIVEIRA, T. M. G. ; SOUZA, B. N. C. ; BAR-
ROS, R. V. ; FIGUEIREDO, P. C.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS USP RIBEIRÃO 
PRETO.
Introdução e objetivo(s): Os tumores triplo negativos não 
expressam receptores hormonais (de estrógeno e progeste-
rona) e o fator de crescimento epidermal da subfamília 2 
(HER-2). Embora conceitualmente diferentes, muitas vezes 
eles são utilizados como sinônimo dos tumores basais, um 
subtipo molecular. CITN apresentam características espe-
cíficas que permitem o diagnóstico presuntivo por imagem 
e representam um grupo de neoplasias com comportamento 
agressivo e pior prognóstico. O objetivo deste estudo é re-
ver a epidemiologia, as características de imagem, resposta à 
quimioterapia neoadjuvante e o padrão de metástase sistêmi-
ca deste subtipo tumoral.
Método(s): Foram revisados e selecionados pacientes com 
diagnóstico de CITN com exames de imagem em nossa insti-
tuição de 2010 a 2018.
Discussão: Os CITN compreendem 15% dos carcinomas 
invasivos de mama e preferencialmente incidem em mu-
lheres mais jovens, e estão particularmente relacionados ao 
câncer genético, sendo diagnosticados em 70% da pacien-
tes com neoplasia de mama e mutação BRCA1. Na grande 
maioria das vezes se apresenta como nódulo único oval ou 
redondo, relativamente bem circunscrito. Seu alto índice 
mitótico e celularidade se correlacionam a necrose tumoral. 
À ultrassonografia é comum o componente cístico e reforço 
acústico posterior. Na ressonância magnética (RM) o realce 
anelar com padrão cinético em washout é o mais prevalen-
te, com restrição à difusão e baixos valores de ADC. Estes 
carcinomas apresentam alta taxa de resposta completa a 
quimioterapia neoadjuvante (34%) com clássico padrão de 
redução centrípeta das lesões nos casos de resposta parcial. 
A RM é o exame de escolha para avaliação de resposta a 
quimioterapia neoadjuvante  com alto valor preditivo ne-
gativo (alta predição de resposta completa). As pacientes 
com CITN têm menor sobrevida global e sobrevida livre de 
doença, com maior risco para metástase visceral , em espe-
cial cérebro e pulmão, surgindo precocemente, em torno de 
3 anos após tratamento.
Conclusões: Os CITN apresentam características de ima-
gem, padrão de resposta à quimioterapia neoadjuvante, prog-
nóstico final e padrão de disseminação sistêmica específicos 
e o conhecimento destes aspectos torna mais acurada a avali-
ção radiológica destas pacientes.
Autor Responsável: Rafael Vasconcelos Barros
E-mail: rafaelbarros1101@hotmail.com
Palavras-Chave: breast,cancer,triple-negative,CDI

PD.09.033
RECONHECENDO OS ASPECTOS DE IMAGEM DAS 
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DA MAMA MASCULINA
Autores: OLIVEIRA, T. M. G. ; SOUZA, B. N. C. ; BAR-
ROS, R. V. ; FIGUEIREDO, P. C
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS USP RIBEIRÃO 
PRETO
Introdução e objetivo(s): As alterações mamárias em ho-
mens são predominantemente benignas. Os aspectos de 
imagem da ginecomastia, principal anormalidade da mama 
masculina, podem simular neoplasia e levar a biópsias desne-
cessárias.  Em contrapartida, o câncer de mama em homens, 
que compreende apenas 1% de todas as neoplasias mamá-
rias, apresenta diagnóstico tardio e pior prognóstico do que 
em mulheres. O objetivo deste ensaio é discutir as principais 
patologias da mama masculina identificando os aspectos de 
imagem mais relevantes para o correto diagnóstico, apontan-
do as indicações e limitações de cada método de imagem.
Método(s): Foram selecionados retrospectivamente os casos 
de pacientes masculinos com queixas mamárias que realiza-
ram exame de imagem em nossa Instituição.
Resultados e discussão: As alterações na mama masculina 
podem se originar da pele/ subcutâneo, ductos e estroma, va-
sos e nervos. A ginecomastia é a proliferação ductal e estro-
mal do tecido mamário com características de imagem típicas 
na mamografia. Sua classificação mamográfica em nodular, 
dendrítica e difusa tem correlação histológica e com tempo 
de evolução. Na ultrassonografia o tecido mamário, irregu-
lar e hipoecóico, pode ser vascularizado ao Doppler e levar 
a interpretações equivocadas.  A localização retroareolar, a 
falta de achados secundários associados e a correlação com 
a mamografia podem auxiliar no diagnóstico de benignidade. 
Outras lesões benignas da mama podem ser encontradas no 
paciente masculino: cistos simples, lipomas/fibrolipomas, pa-
pilomas, abscessos, hematomas, esteatonecrose,  hiperplasia 
estromal pseudo-angiomatosa, entre outras, com apresenta-
ção por  imagem  semelhante ao encontrado nas mulheres. O 
carcinoma invasivo da mama masculina se apresenta como 
nódulo irregular, espiculado e excêntrico à papila. Frequen-
temente espessamento e/ou retração da pele e linfonodopatia 
axilar ipsilateral estão presentes e calcificações são menos 
prevalentes. Em até 20% dos casos a neoplasia de mama mos-
tra forma redonda/oval e margem circunscrita. A ressonân-
cia magnética pode ser utilizada para o estadiamento clínico, 
principalmente para avaliação de invasão de parede torácica.
Conclusões: As anormalidades da mama masculina compre-
endem um amplo espectro de patologias. O conhecimento 
das características de imagens mais representativas dessas al-
terações mamárias e do papel de cada método na investigação 
radiológica auxiliam no correto diagnóstico.
Autor Responsável: Rafael Vasconcelos Barros
E-mail: rafaelbarros1101@hotmail.com
Palavras-Chave: male,breast,cancer,gynecomastia

PD.09.035
ULTRASSOM SECOND LOOK NA AVALIAÇÃO DE 
LESÕES MAMÁRIAS SUSPEITAS AO EXAME DE 
RESSONÂNCIA
Autores: VENDRAMINI,D.F.V; DOCEMA, M.F.L; BAS-
TREGHI,R.C; COSTENARO,M.A.; MOYSES, L.A.J; DO-
CEMA, M.F.L SACCARELLI, C.R.; TEIXEIRA,P.A.C.; 
OMURA,V.L.N; GIANNOTTI,D.G., LEITE, CC.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Introdução e objetivo(s): A ressonância magnética de mama 
(RM) tem alta sensibilidade no diagnóstico do câncer de 
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mama, exercendo também, papel importante no planejamento 
pré-operatório, na avaliação pós tratamento, triagem de pacien-
tes de alto risco, entre outros. Entretanto às dificuldades em 
realizar biópsias guiadas por RM, devido a disponibilidade, ao 
alto custo e longo tempo de exame, fez com que o ultrassom 
(US) second look se tornasse uma ferramenta útil após detec-
ção de lesões suspeitas pela RM, sendo que a probabilidade de 
malignidade em qualquer lesão é maior se também for obser-
vada no US. Este ensaio pictórico tem como objetivo facilitar 
e orientar o radiologista como realizar o US second look, além 
disso vai revisar e ilustrar os principais achados de imagem na 
RM e no US das lesões suspeitas.
Método(s): Os principais achados tanto na RM quanto no 
US second look serão ilustrados e revisados em um ensaio 
pictórico baseado em casos, utilizando imagens adquiridas na 
nossa instituição, além disso orientar e ajudar a como melho-
rar a avaliação pelo US second look
Discussão: Diversas patologias podem acometer a mama, 
sendo papel do radiologista reconhecer as principais carac-
terísticas radiológicas que permitam diferenciar patologias 
benignas das malignas e auxiliar quando indicar prosseguir 
a investigação e qual o melhor método a ser utilizado. A RM 
de mama é uma das principais ferramentas tanto para o mas-
tologista quanto para o especialista em imagem da mama, no 
entanto devido a dificuldade de acesso pela grande maioria 
da população e por existir métodos mais acessíveis, o US se-
cond look merece destaque e melhor compreensão por parte 
dos radiologistas, já que uma lesão vista na RM se bem di-
recionada pode ser encontrado, mesmo se pequena, em uma 
segunda leitura.
Conclusões: A detecção de lesões no US second look é me-
lhorada quando direcionada pela localização delas com base 
nas imagens de RM da mama e reconhecendo as diferentes 
apresentações dessas lesões. O entendimento das principais 
características da lesão aos diversos métodos permite ao ra-
diologista a correta correlação, contribuindo para uma abor-
dagem e melhor manejo do paciente.
Autor Responsável: daniela ferreira vieira vendramini
E-mail: danifvieira321@gmail.com
Palavras-Chave: resonance imaging,suspicious lesions,,ul-
trasound second look,radiologist,ressonância magnética,le-
sões suspeitas,ultrassom second look,radiologista
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PD.09.004
CONTRIBUCIÓN DE LA CIRUGÍA RADIOGUIADA 
CON 99MTC EN EL RECONOCIMIENTO EFICAZ DE 
LINFONODO SENTINELA EN ADENOCARCINOMA 
INFILTRANTE DE MAMA
Autores: SOUSA, J.C.O ;DA SILVA,F.F; RÊGO,J.C.M.;VI-
DAL,J.C.S
Instituição: NÚCLEO DE PESQUISA CIENTIFICA E 
ACADÊMICA DE RADIOLOGIA (NPCAR)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): El adenocarcinoma in-
filtrante corresponde al tipo histológico más común de carci-
noma mamario y se caracteriza por desarrollo inicial en los 
conductos laticíferos con crecimiento en el tejido adiposo 

mamario. En la mayoría de los casos de adenocarcinoma 
infiltrante de mama con la presencia de una masa palpable 
clínicamente detectable se observa la posibilidad de metásta-
sis en los ganglios axilares. Los indicativos de diseminación 
linfonodal son determinantes en el pronóstico y en la elección 
de las terapias neoplásicas. El linfonodo centinela se relacio-
na con el primer ganglio a recibir las células cancerígenas 
por medio de la linfa. La realización de la biopsia del ganglio 
centinela aliado a la cirugía radioguiada permite identificar 
un posible desplazamiento celular neoplásico mamario. Este 
estudio busca demostrar la eficacia del método de identifi-
cación del ganglio centinela en adenocarcinoma infiltrante 
mamario por cirugía radioguiada.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Se 
trata de una revisión de literatura basada en el formato in-
tegrativo de 9 publicaciones originadas de búsqueda elec-
trónica en las siguientes bases de datos: Google académico, 
SCIELO, BIREME a través de la conjunción de los siguien-
tes DeCS (Descriptores en Ciencia de la Salud): "cirugía ra-
dioguiada" , "Ganglio centinela", "adenocarcinoma mamario. 
Las publicaciones científicas fueron seleccionados después 
de una cuidadosa lectura del resumen y adaptación a los cri-
terios inclusivos determinados por los autores: portugués o 
Inglés; relación con la temática; disponibilidad gratuita y re-
levancia contributiva con el estudio.
Discussão: El adenocarcinoma infiltrante constituye alrede-
dor del 70% al 80% de los casos de carcinomas de mama; 
cuando las células cancerígenas atravesan el conducto lati-
cífero y se separan por el sistema linfático ocurre la dise-
minación neoplásica. La identificación del ganglio centinela 
por cirugía radioguiada ha ayudado en la conducta del ade-
nocarcinoma mamario ya que posibilita determinar predic-
ciones de acometimiento linfonodal. La cirugía radioguiada 
se basa en la administración de un radiotractor (Tc99m + 
Fitato) por medio de 4 aplicaciones intradérmicas alrededor 
de la areola mamaria con posterior detección de radiación 
gamma mediante la utilización de una sonda e identificación 
del ganglio centinela.
Conclusões: El rastreo del ganglio centinela por cirugía ra-
dioguiada actúa complementando el mapeamiento linfático 
con colorante vital y auxilia en la identificación de posibles 
metástasis de la mama y el compromiso linfonodal.
Autor Responsável: Joyce Caroline
E-mail: joycecarolinedeoliveira@hotmail.com
Palavras-Chave: Radioguided surgery;,Infiltrating adeno-
carcinoma,Breast carcinoma

PD.09.029
DOENÇAS FIBROEPITELIAIS DA MAMA: O QUE 
O RADIOLOGISTA DEVE SABER PARA DIFEREN-
CIÁ-LAS
Autores: CASTRO, H. F. B.; DIAS, G. P. F.; PAGOTO, A. A. 
O.; TOGNI FILHO, P. H. A.; MAIA, M.H.V.
Instituição: CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O presente estudo visa 
analisar de forma objetiva e sucinta os tumores fibroepiteliais 
da mama, com enfoque nos tumores filoides e no fibroadeno-
ma, bem como diagnóstico, correlação clínica-imaginológica 
dos mesmos.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Os 
tumores fibroepiteliais da mama incluem um amplo espectro 
de apresentações, que abrangem desde os fibroadenomas de 
comportamentos benigno, até os tumores filoides que podem 
manifestar-se de forma mais agressiva, inclusive com metás-
tases. Os fibroadenomas representam as neoplasias benignas 
mais comuns da mama, notadamente em mulheres jovens 
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(abaixo de 35 anos). Histologicamente são caracterizados 
por conterem tecido mamário glandular e tecido estromal. 
Os tumores filoides representam menos de 1% do total de 
neoplasias mamárias e cerca de 2% das neoplasias fibroepite-
liais da mama. Apresentam-se como massas volumosas bem 
delimitadas, com tendência a recidiva local. Histologicamen-
te são caracterizados pelas lobulações semelhantes a folhas, 
com estroma celular em maior quantidade, quando compa-
rados ao fibroadenoma. Foram analisados artigos científicos 
dos últimos 10 anos (2019 a 2009), acessando as bases de 
dados PUBMED, LILACS, Scielo e MEDLINE. Descritores: 
Phyllodes tumor, Fibroadenoma, Fibroepithelial, Breast neo-
plasms, Radiology.
Resultados e discussão: A diferenciação entre os fibroade-
nomas e tumores filóides através de exames de imagem é 
essencial para o correto manejo e melhor prognóstico dos 
pacientes. Diferenciar esses tumores torna-se desafiador ao 
médico radiologista, principalmente pela semelhança de 
apresentação entre alguns casos. O estudo mamográfico de-
monstrou apresentação similar entre ambos, destacando-se 
como massas bem definidas. Ao exame de ultrassom, a mor-
fologia predominante foi de imagens arredondadas, de mar-
gens lisas ou lobuladas, com hipoecogenicidade e heteroge-
neidade do parênquima, focos císticos de permeio e ausência 
de microcalcificações. O achado de reforço acústico poste-
rior foi mais frequente em tumores filoides que em fibroade-
nomas. O diagnóstico das neoplasias mamárias, bem como 
dos tumores filoides, depende das biópsias realizadas através 
de punção por agulha grossa guiada por métodos de imagem. 
Outras variáveis envolvidas são a experiência dos médicos 
radiologistas e patologistas responsáveis na aquisição e aná-
lise do material colhido. Em alguns casos a imuno-histoquí-
mica pode ser útil para se chegar ao correto diagnóstico.
Conclusões: Os tumores fibroepiteliais são prevalentes en-
tre as patologias mamárias e constituem um desafio para os 
radiologistas diferenciar essas lesões para o correto manejo.
Autor Responsável: HELLEN FABIANA BATISTA DE 
CASTRO
E-mail: hellenfbc@hotmail.com
Palavras-Chave: Phyllodes tumor,Fibroadenoma,Fibroepi-
thelial,Breast neoplasms,Radiology.,Radiology

PD.09.041
NEM TUDO QUE RELUZ É...INCIDENTALOMAS NA 
MAMA NOS EXAMES DE PET-CT E RESSONANCIA 
DE CORPO INTEIRO
Autores: PAULA I.B, PEREIRA I. M. F, CAMPOS A. M., 
RODRIGUES F. M.W, FERNANDES P. C. S. L.
Instituição: HOSPITAL FELICIO ROCHO - BELO HORI-
ZONTE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Revisão da literatura  e 
descrição de série de casos com lesão suspeita na mama no 
exame de PET-CT (Tomografia por emissão de pósitrons) ou 
de RM (ressonância magnética) de corpo inteiro e que não 
eram câncer de mama.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): O 
PET-CT tem sido utilizado nas pacientes com diversos tipos 
de neoplasia, inclusive câncer de mama, no estadiamento ini-
cial, no controle de resposta ao tratamento quimioterápico e 
na pesquisa de recorrência tumoral. A ressonância magnética 
de corpo inteiro tem sido cada vez mais utilizada como méto-
do de rastreamento de neoplasia em pacientes portadoras de 
síndromes genéticas, sobretudo nas pacientes com mutação 
do TP53, uma vez que nessa população a chance de tumo-
res radioinduzidos é maior e tal método não utiliza radiação 
ionizante. Apesar de serem direcionados para uma avaliação 

global do indivíduo, não é infreqüente o encontro de áreas 
no parênquima mamário que se destacam do tecido adjacen-
te, suspeitas de malignidade, mas que correspondem a inci-
dentalomas. Foram selecionadas 4 pacientes com alteração 
suspeita nos exames de PET-CT ou RM de corpo inteiro não 
câncer de mama, mas que correspondiam a lesão papila, ne-
crose gordurosa, linfoma e alterações pós-cirúrgicas.
Resultados e discussão: Conforme demonstrado nos casos 
apresentados, o PET-CT e a RM de corpo inteiro são méto-
dos sensíveis para o diagnóstico de lesões metastáticas, mas 
para avaliação do tumor primário na mama ainda têm papel 
limitado. Apesar dos incidentalomas na mama possuírem a 
maior taxa de malignidade dentre as lesões encontradas em 
outros órgãos (até 42%), as lesões benignas também podem 
se realçar pelo FDG ou apresentar restrição da difusão de 
forma semelhante aos tumores mamários e devem sempre 
ser consideradas.
Conclusões: O PET-CT e a RM de corpo inteiro podem de-
tectar lesões suspeitas na mama, porém o diagnóstico final 
deve ser estabelecido pelos métodos de imagem direcionados 
para a avaliação mamária, seguindo os critérios de classifica-
ção das lesões e conduta estabelecidos pelo sistema de laudos 
BI-RADS.
Autor Responsável: IVIE BRAGA DE PAULA
E-mail: iviepaula@gmail.com
Palavras-Chave: falso-positivos, PET/CT, WBMRI,  
câncer, mama
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PD.09.002
LESÃO EXPANSIVA RELACIONADA A IMPLANTE 
MAMÁRIO.
Autores: OLIVEIRA, T. M. G.; SOUZA, B. N. C.; ALEN-
CAR, L. S.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO 
PRETO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar os princi-
pais achados de imagem e estabelecer diagnósticos dife-
renciais para nódulos/massas associados a implantes ou 
próteses mamárias.
História clínica: N.S., sexo feminino, 72 anos, com implan-
te mamário retroglandular bilateral há 12 anos, com nódulo 
palpável na mama esquerda em crescimento há dois anos. Ao 
exame físico, havia aumento de volume, endurecimento e hi-
peremia da mama esquerda.
Discussão e diagnóstico: A paciente realizou mamografia, 
ultrassonografia e ressonância magnética contrastada (RM) 
da mama evidenciando pequena coleção associada a nódu-
los sólidos peri-implante, contidos pela cápsula fibrosa. As 
lesões eram coalescentes, heterogêneas, circunscritas, com 
vascularização ao Doppler de amplitude e realce heterogê-
neo após gadolínio. A biópsia percutânea com disparador 
automático guiada por ultrassonografia revelou alterações 
mamárias proliferativas inespecíficas, resultado discordan-
te do aspecto de imagem.  Foi realizada retirada dos implan-
tes bilateralmente com capsulotomia e exérese das lesões 
sólidas da mama esquerda. A avaliação da peça cirúrgica 
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mostrou tecido fibroso associado a processo inflamatório 
crônico inespecífico e tecido de granulação com focos de 
hemossiderina. Lesões sólidas associadas a implantes ma-
mários são complicações tardias raras. Dentre os diagnós-
ticos diferenciais é necessário considerar processo inflama-
tório granulomatoso, fibromatose e neoplasia, em especial 
sarcomas e linfoma anaplásico de grandes células relacio-
nado a implantes e, mais remotamente, carcinoma invasivo 
da mama. Há escassos relatos na literatura de formação de 
granulomas reacionais peri-implante induzidos por hema-
toma crônico ou ainda transudação de silicone. O aspecto 
de imagem das diferentes patologias pode ser semelhante 
à mamografia e ultrassonografia. A ressonância magnética 
permite melhor avaliação da extensão da lesão e caracteri-
zação de focos de hemorragia (hemossiderina
Conclusões: Lesões sólidas associadas a implantes são com-
plicações tardias incomuns, deve-se conhecer os diagnósti-
cos diferencias e aspectos de imagem para correta correlação 
com resultado histopatológico e tratamento.
Autor Responsável: LORENA SARAIVA DE ALENCAR
E-mail: lorenasaraiva1987@gmail.com
Palavras-Chave: Breast mass,Breast implants,Breast MRI

PD.09.003
CALCIFICAÇÕES INCOMUNS EM LINFONODOS 
AXILARES E INTRAMAMÁRIO NA MAMOGRAFIA: 
APRESENTAÇÃO RARA DE IMPLANTE DE TUMOR 
SEROSO DE OVÁRIO.
Autores: NEGRAO, E.M.S.; CAPUCI, M.; BARRETO, G. 
B.; SABINO, S. M. P. S.; WATANABE, A. P. H. U.;  SAITO, 
M. M.; PICONE, J. C. S. S.; ONARI, N.; MAUAD, E. C..
Instituição: HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS - 
BARRETOS - SÃO PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Apresentação de acha-
do incomum na mamografia de calcificações de linfonodos 
axilares e intramamários submetidos á biópsia com diagnós-
tico de implante de tumor seroso ovariano. 
História clínica: Paciente do sexo feminino, idade de 45 
anos, realizou mamografia de rastreamento com achado de 
calcificações amorfas e heterogêneas dos linfonodos axilares 
e linfonodos intramamários. Antecedente de tumor ovariano 
tratado há mais de 5 anos em outra instituição.
Discussão e diagnóstico: O achado de calcificações de linfo-
nodos é incomum na mamografia de rastreamento e a maior 
parte tem causa benigna. As calcificações quando suspeitas, 
na maioria das vezes são decorrentes de implantes metastá-
ticos de tumores primários da mama. No caso relatado, foi 
inesperada a causa secundária pelo contexto da até então re-
solução da patologia ovariana e por se tratar de exame de 
rastreamento de câncer de mama.
Conclusões: A mamografia embora seja indicada para o 
rastreamento do câncer de mama, também pode revelar 
anormalidades sistêmicas e achados secundários de tumo-
res extramamários.
Autor Responsável: Erika Marina Solla Negrao
E-mail: brenda_kika@yahoo.com.br
Palavras-Chave: calcificações,mamografia,ovário

PD.09.006
CARCINOMA DUCTAL IN SITU NO INTERIOR 
DE UM FIBROADENOMA: RELATO DE UM CASO 
RARO.
Autores: SILVA, M. M.; COSTA, F. M. S. N.; LOPES, M. F. 
V.; LOPES, R. B. S. C.; PEREIRA, I. C. A. L.; MIRANDA, 
A. C. A.

Instituição: IMIP - INSTITUTO DE MEDICINA INTE-
GRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar o raro caso de 
um carcinoma ductal in situ no interior de um fibroadeno-
ma e ressaltar a importância do controle ecográfico estrito 
desses nódulos.
História clínica: Paciente M.C.S.D, sexo feminino, 44anos, 
parda e agricultora estava realizando controle ecográfico 
semestral por apresentar um nódulo hipoecóico, oval e cir-
cunscrito, com calcificações de permeio, localizado às 10h, 
na mama esquerda. Havia realizado uma PAAF em 2015 
indicando categoria citológica benigna, sem especificidade. 
Durante o acompanhamento ultrassonográfico, observou-se 
aumento das dimensões do nódulo e a paciente foi encami-
nhada ao nosso serviço para a realização de uma core bióp-
sia, que revelou tratar-se de um carcinoma ductal in situ den-
tro de um fibroadenoma. Foi optado pela realização de uma 
mastectomia total e a paciente segue em acompanhamento.
Discussão e diagnóstico: A prevalência de um carcinoma 
ductal in situ no interior de um fibroadenoma é extremamente 
rara e compreende cerca de 0,02%. O diagnóstico histopa-
tológico se baseia no critério de que as células neoplásicas 
se encontram limitadas no interior do fibroadenoma e só se 
estendem de forma focal para o estroma e ductos adjacentes. 
A média de idade de ocorrência fica em torno dos 44 anos e os 
sinais de alerta incluem os fibroadenomas maiores que 1cm, 
características de imagem suspeitas, como margens não cir-
cunscritas, e aumento de suas dimensões. Destacamos ainda 
que a PAAF possui altos índices de falso negativo, tendo a 
core-biopsy como método de escolha nos casos com indica-
ção de investigação.
Conclusões: Apesar da rara ocorrência do carcinoma ductal 
in situ no interior de um fibroadenoma, ressaltamos a impor-
tância do radiologista na realização do controle ecográfico 
dos nódulos provavelmente benignos, sobretudo em mulhe-
res com mais de 40 anos, estando sempre atentos para os si-
nais de alerta, de forma que o diagnóstico seja feito precoce-
mente com melhora do prognóstico.
Autor Responsável: Marina Magalhães Silva
E-mail: marinamagalhaes88@gmail.com
Palavras-Chave: Fibroadenoma,carcinoma intraductal,car-
cinoma ductal in situ

PD.09.012
ADENOMA LACTACIONAL GIGANTE: UM RELATO 
DE CASO
Autores: MAGALHÃES A.J.A; VIANA, F.O.F; LOPES, 
A.K.B.F.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSI-
DADE FEDERAL DE PERNAMBUCO- RECIFE/PE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): São comuns algumas 
lesões mamárias na gravidez e lactação, a maioria benignas, 
como mastite puerperal, abscesso e galactocele. O objetivo 
deste estudo é relatar um caso de adenoma lactacional gi-
gante, durante o período gestacional, dando ênfase nos seus 
aspectos de imagem e diagnóstico diferencial neste período.
História clínica: E.A.T, 18 anos, puérpera, sem histórico fa-
miliar de câncer de mama, apresentou importante aumento 
da mama esquerda há cerca de 2 anos, durante sua primeira 
gestação. Não amamentou, com isso das dimensões reduzi-
ram. O exame inicial em nosso serviço foi realizado 12 dias 
após um segundo parto, em que houve um novo aumento das 
dimensões dessa mama. Clinicamente apresentava-se com 
grande assimetria mamária e hiperemia da mama acometida, 
sem lesões visíveis na pele ou no mamilo, sem linfonodos 
axilares palpáveis. Realizou mamografia, ultrassonografia e 
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ressonância magnética, que demonstrou massa medindo cer-
ca de 19,0 x 4,7 cm. Prosseguiu-se com core biópsia guiada 
por ultrassonografia, cujo resultado histopatológico eviden-
ciou adenoma lactacional.
Discussão e diagnóstico: O fibroadenoma apresenta-se com 
componentes mistos, epiteliais e estromais, podendo apre-
sentar aumento nas dimensões devido estímulos hormonais 
na gestação. Já o adenoma lactacional contém apenas com-
ponente epitelial, sendo preenchido por secreção, decorrente 
de proliferação lobular mais proeminente que no tecido ma-
mário adjacente. Apresenta-se mais comumente como massa 
oval, pequena, menor que 5 cm, paralela à pele, circunscrita, 
de textura homogênea, com sombra acústica posterior, seme-
lhante ao fibroadenoma. No estudo de James, em uma série 
de 14 casos, a dimensão foi de 2,5 a 3,5 cm, com o maior 
sendo 7,8 cm.  Reeves relatou o maior caso na literatura, me-
dindo 25 x 18 cm. O rápido aumento das dimensões pode ser 
decorrente de infarto, entretanto não descrito neste primeiro. 
O segundo maior caso relatado media 16 x 10 x 5 cm, descri-
to por Manipadam. Em nosso caso houve redução das dimen-
sões no período de puerpério, pela não amamentação, ou seja, 
pela diminuição dos estímulos hormonais.
Conclusões: Várias são as alterações mamárias decorrentes 
de alterações fisiológicas na gravidez e lactação. Adenoma 
lactacional é um tumor raro, usualmente de pequenas dimen-
sões, que deve ser lembrado no diagnóstico diferencial das 
lesões neste período.
Autor Responsável: AFRANIO JORGE DE ALBUQUER-
QUE MAGALHAES
E-mail: AFRANIOJAMAGALHAES@GMAIL.COM
Palavras-Chave: ADENOMA,LACTACIONAL,GIAN-
T,LACTATING,BREAST

PD.09.023
AMILOIDOSE MAMÁRIA EXPRESSA COMO LESÃO 
SUSPEITA NA MAMOGRAFIA.
Autores: POSSAGNOLO, D.T.; BARBOSA, F.R.; DWEK, 
F.F.M.; ALVES, A.C.
Instituição: GRUPO DASA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo deste traba-
lho é relatar o diagnóstico através da biópsia percutânea ma-
mária de um caso de amiloidose da mama expressa no exame 
mamográfico unicamente como microcalcificações amorfas 

agrupadas (ACR BIRADS® categoria 4). Destaca-se a im-
portância do diagnóstico preciso desta patologia benigna pois 
pode apresentar-se como uma lesão mamária suspeita para 
malignidade nos métodos de imagem. Avaliaremos suas prin-
cipais características radiológicas e anatomopatológica, exa-
mes complementares e diagnósticos diferenciais.
História clínica: Paciente do sexo feminino, 45 anos, assin-
tomática, veio em nosso serviço para realização de mamogra-
fia de rastreamento, na qual foram identificadas microcalcifi-
cações amorfas agrupadas, classificadas como suspeitas para 
malignidade (ACR BIRADS® categoria 4) e não caracteriza-
das nas mamografias anteriores. A paciente foi submetida a 
biópsia mamária (biópsia percutânea por agulha grossa assis-
tida a vácuo guiada pela estereotaxia) com resultado histopa-
tológico de amiloidose.
Discussão e diagnóstico: A doença amilóide primária re-
presenta cerca de 15% dos casos de amiloidose, sendo que 
a amiloidose primária da mama corresponde a apenas 0,5% 
dos casos. A amiloidose da mama é uma doença benigna, 
rara e mais comum em pacientes idosas. Pode ser primária, 
pode estar relacionada a doenças sistêmicas, tais como artrite 
reumatoide e mieloma múltiplo ou pode ainda manifestar-se 
em associação ao carcinoma mamário. Na mamografia pode 
apresentar-se como único ou múltiplos nódulos, com ou sem 
microcalcificações associadas, como assimetria, ou, mais re-
motamente, como microcalcificações agrupadas unicamente. 
O diagnóstico definitivo é histológico e é caracterizado por 
depósito extracelular amorfo de proteína amilóide, apresen-
tando à microscopia aparência rósea homogênea em colo-
rações tradicionais e birrefringência à coloração vermelho 
Congo sob a luz polarizada.
Conclusões: A amiloidose mamária é uma patologia rara e 
benigna, porém pode apresentar expressão clínica e radioló-
gica que mimetizam o carcinoma mamário. Desta forma, o 
diagnóstico definitivo é histopatológico e deve ser considera-
do como um dos diagnósticos diferenciais das pacientes que 
apresentam lesões mamárias suspeitas, para correta definição 
do tratamento, seguimento e prognóstico.
Autor Responsável: Daniela Tavares Possagnolo
E-mail: danitpossa@gmail.com
Palavras-Chave: Breast amyloidosis, suspicious breast  
lesions, mammography, clustered microcalcifications,  
breast biopsy
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ENSAIO PICTÓRICO

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.10.004
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PLACENTÁRIA: AS-
PECTO NORMAL, VARIAÇÕES ANATÔMICAS E 
ACHADOS PATOLÓGICOS
Autores: NOVIS, M.I.; MOURA, A.P.C.; WATANABE, 
A.P.F.; CHOMA, G.; WARMBRAND, G.
Instituição: FLEURY MEDICINA E SAÚDE
Introdução e objetivo(s): Embora a ressonância magnética 
(RM) placentária seja um método reservado para casos de 
ultrassonografia duvidosa, temos visto um número crescente 
de solicitações, sobretudo nos Serviços de Imagem situa-
dos em hospitais maternidade. É de extrema importância o 
conhecimento dos achados placentários normais à RM, in-
cluindo as variações anatômicas, bem como das principais 
patologias, como anomalias de inserção, doenças adesivas 
placentárias, neoplasias e hemorragias retroplacentárias. O 
objetivo deste trabalho é ilustrar diferentes condições pla-
centárias através de exames de RM, desde uma revisão da 
anatomia normal, conceitos e terminologias, principais pa-
tologias e protocolos recomendados
Método(s): Revisão retrospectiva de pelo menos 80 exames 
de RM placentária realizados no XXXXXX, localizado na 
Maternidade XXXXXX, desde o ano de 2014.
Discussão: Os exames de RM têm sido cada vez mais soli-
citados para elucidar dúvidas de exames ultrassonográficos, 
com crescente importância na obstetrícia.
Conclusões: É fundamental que radiologistas estejam fami-
liarizados com as diferentes condições patológicas placentá-
rias, permitindo assim adequados acompanhamento e condu-
ta materno-fetais.
Autor Responsável: Maria Inês Novis
E-mail: maria.novis@grupofleury.com.br
Palavras-Chave: Ressonância, Magnética, Placenta, varia-
ções, anatômicas, alterações

REVISÃO DE LITERATURA

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.10.005
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA FETAL NA VENTRI-
CULOMEGALIA
Autores: SOUSA, J.C.O.
Instituição: NÚCLEO DE PESQUISA CIENTIFICA E 
ACADÊMICA DE RADIOLOGIA (NPCAR)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A ventriculomegalia 
corresponde a uma das anormalidades fetais mais comuns e 
caracteriza-se pelo acúmulo excessivo de líquido cefalorra-
quidiano nos ventrículos laterais. A ressonância magnética 
fetal (RMF)  têm alcançado patamar de ferramenta  funda-

MEDICINA FETAL

mental e de relevante contribuição na análise do sistema ner-
voso central (SNC) fetal e atua como estudo complementar à 
ultrassonografia pré-natal. Este estudo busca propiciar escla-
recimentos pertinentes a RMF em casos de ventricumegalia.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): 
Estudo imaginológico e teórico de :publicações cientificas 
selecionadas em bases de dados indexados (BVS e SCIE-
LO),livros impressos e on-line e revistas  internacionais de 
neurologia, relatos de casos e teses de doutorado a respeito 
da temática. O desenvolvimento teórico foi realizado com 
aspectos de revisão de literatura previamente elegidas no pe-
ríodo de novembro à dezembro de 2017.O estudo  imaginoló-
gico contemplou exames de RMF nos aspectos comparativos 
dentro da normalidade e na condição de ventriculomegalia.
Discussão: Na ventriculomegalia ,a RMF atua como méto-
do complementar a ultrassonografia fetal e caracteriza-se por 
possui uma boa acurácia na análise dos segmentos encefáli-
co e/ou espinal fetal  e na  maturação cerebral .No entanto, 
a RMF atua também no diagnóstico precoce de anomalias 
congénitas inadequadamente analisadas ou não detectadas 
pelo estudo ultrassonográfico. O protocolo padrão de RMF 
na ventriculomegalia combina sequências rápidas para aqui-
sição de imagens com tempos curtos de aquisição, excelente 
resolução de contraste e boa razão sinal/ruído; isto fornece ao 
método sucesso na confirmação confirmar, caracterização e/
ou complementação dos achados ultrassonográficos pré-na-
tais.O padrão imaginológico de ventriculomegalia na RMF 
deve demonstrar sulcos marcadores, matriz germinativa/mi-
gração de neuroblastos, corpo caloso e ventrículos e a  análise 
sistemática destas regiões é primordial para a interpretação 
dos exames de RMF.
Conclusões: A RMF como qualquer tecnologia apresenta 
limitações funcionais relacionados a artefatos devido à movi-
mentação fetal, no entanto os benefícios proporcionados no 
diagnóstico precoce da ventriculomegalia sobrepõem todo e 
quaisquer problemáticas de execução do exame. As informa-
ções fornecidas pelo exame de RMF auxiliam no acompanha-
mento do desenvolvimento cerebral fetal, podem contribuir 
na identificação de alterações associadas a ventriculomegalia 
e atuar no  diagnóstico  diferencial de patologias do sistema 
nervoso central.
Autor Responsável: Joyce Caroline
E-mail: joycecarolinedeoliveira@hotmail.com
Palavras-Chave: FETAL MAGNETIC RESONANCE;,-
VENTRICULOMEGALIA;,NERVOUS SYSTEM;
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TRABALHO ORIGINAL

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.11.001
PET-RM COM PSMA-68GA NO DIAGNÓSTICO DE 
METÁSTASE E ESTADIAMENTO DO CÂNCER DE 
PRÓSTATA: REVISÃO SISTEMÁTICA
Autores: PAP, S.S.C.P; CAMELO, M.A
Instituição: CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Realizar uma revisão 
sistemática sobre a aplicação da PET-RM no diagnóstico e 
estadiamento do câncer de próstata, denotando as vantagens 
e desvantagens dessa nova tecnologia, assim como o seu pro-
gresso em relação à PET-CT.
Material(is) e método(s): O conteúdo utilizado para esta 
revisão sistemática foi obtido através de uma pesquisa na 
base de dados Bireme com as palavras chaves cujo o flu-
xograma da pesquisa está representado na Figura 1. Os ar-
tigos foram lidos e selecionados de acordo com o seu tema 
e argumentos, sendo que os critérios fundamentais para a 
inclusão dos estudos foram: 1. Presença de integrantes que 
possuíssem câncer de próstata primário, recorrente ou me-
tastático; 2. Sistemática que envolvesse o uso da PET-RM 
com o radiofármaco 68Ga- PSMA na averiguação do câncer 
de próstata; 3. Uso da PET-RM para o diagnóstico e estadia-
mento do câncer de próstata.
Resultados e discussão: O câncer de próstata (CaP) pos-
sui uma significância epidemiológica muito relevante, 
onde os números de casos aumenta a cada ano e por isto 
é necessária uma abordagem rápida e eficiente para evi-
tar diagnósticos tardios e desenvolvimento de possíveis 
recidivas e estadiamento deste. [Para a detecção do CaP 
é indicado exames para verificar as taxas sanguíneas de 
Antígeno Prostático Específico (PSA), biopsias e resso-
nância multiparamétrica (mpRM)]. Durante o período do 
tratamento e acompanhamento, novas pesquisas estão des-
tacando a Tomografia por Emissão de Pósitrons associada 
a Ressonância Magnética (PET-RM), que dispõe de uma 
sensibilidade do radiofármaco injetado que se associa a 
moléculas presentes no nosso organismo proveniente do 
PET e uma boa resolução espacial que permite o reconhe-
cimento de estruturas anatômicas das partes moles com um 
excelente contraste oriundo da RM, assim um equipamento 
promissor na contribuição para o diagnóstico de metásta-
ses, principalmente útil quando as lesões são muito sutis.
Além do mais se associado ao marcador ligante de antíge-
no de membrana específicos da próstata (PSMA-68Ga) um 
radiofármaco que possui uma forte afinidade de ligação ao 
PSMA podendo elevar a capacidade de aprimorar o diag-
nóstico de estadiamento no câncer de próstata.
Conclusões: Apesar do PSMA-68Ga PET-RM poder ge-
rar artefatos como o halo artefato, estudos demostram que 
esta possui uma maior precisão e sensibilidade se compa-
rada ao PET-CT.
Autor Responsável: STEPHANE SANTOS DA CUNHA PAP
E-mail: STEPHANESANTOSPAP@GMAIL.COM
Palavras-Chave: Câncer de Próstata. PET-RM. 68Ga-PS-
MA. Diagnóstico. Estadiamento.

MEDICINA NUCLEAR

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.11.011
ANÁLISE DO REAL VALOR DO ÍNDICE PREDITOR 
DE RESPOSTA TERAPÊUTICA NA QUIMIOTERA-
PIA NEOADJUVANTE EM PORTADORES DE CAR-
CINOMA MAMÁRIO LOCALMENTE AVANÇADO 
POR CINTILOGRAFIA
Autores: CERIGATTO, L.C.T.; FERRASI, A.O.; MAR-
QUES, M.E.A.; KOGA, K.H.; VESPOLI, H.M.L.; PETRO-
CELLI, D.; SANTOS, V.V.; CAVALLARI, H.H.; CACAO, 
P.H.M.; MORIGUCHI, S.M.
Instituição: FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCA-
TU, UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Verificar se o índice 
preditor de resposta quimioterápica neoadjuvante obtido por 
cintilografia de mamas com sestamibi-99mTc proposto por 
Alonso e cols. relacionou-se com resposta quimioterápica do 
estudo anatomopatológico da mama pós-cirurgia (AP), consi-
derado padrão ouro, analisando-se os índices isolados: índice 
precoce (IP) e índice tardio (IT) e associados (IP+IT)..
Material(is) e método(s): Tratou-se de estudo transversal, 
observacional e descritivo, com coleta retrospectiva de da-
dos de prontuários de portadores de CMLA atendidas nessa 
Instituição no período de 2012-2017, que foram submetidas 
à CM, considerando os valores dos índices de boa resposta 
isolados ou combinados de IP>1,5 e IT>1,4, quimioterapia 
neoadjuvante com o esquema AC-T e posterior mastecto-
mia ou quadrantectomia, com redução do tamanho tumoral 
>30% (G>30%) considerados de boa resposta ao AP. Nível 
de significância p<0,05.
Resultados e discussão: A amostra foi composta de 151 mu-
lheres com idade média de 54,00 ±10,71 anos (26 a 77 anos) 
sendo 72 do lado direito e 79 do lado esquerdo. O tipo histoló-
gico predominante foi o ductal (n=141; 93,38%), seguido do 
lobular (n=6; 3,97%), metaplásico (n=2; 1,32%) e papilífero 
(n=2; 1,32%). A classificação imunohistoquímica evidenciou 
predominância do tipo luminal B (n=47, 32,41%), seguido 
dos tipos triplo negativo (n=31; 21,38%), HER 2 positivo 
(n=24; 16,55%), híbrido (n=24; 16,55%), luminal A (n=18; 
12,41%) e luminal não A não B (n= 1; 0,69%). O tamanho 
inicial dos tumores variou de 0,20 a 16,00 cm, com média 
de 3,40±2,26 cm. O tamanho final do tumor variou de 0,00 a 
11,00 cm, com média de 1,63±2,01 cm. Em média, houve um 
percentual de redução do tamanho tumoral de 51,72±58,46% 
variando de -185,71 a 100%, pois alguns tumores apresenta-
ram progressão de tamanho. Não houve associação significa-
tiva entre IP X G>30% (p=0,8054); IT X G>30% (p=0,2097), 
(IP+IT) X G>30% (p=0,1289).
Conclusões: Na amostra estudada, não se observou associa-
ção entre os índices preditores de boa resposta (IP, IT, IP+IT) 
descritos na literatura com a resposta de redução do tamanho 
observado no AP em portadoras de CLMA tratadas com o 
esquema quimioterápico AC-T, não justificando a sua aplica-
ção. Novos estudos baseados na classe imunohistoquimica do 
carcinoma de mama devem ser conduzidos.
Autor Responsável: Sonia Moriguchi
E-mail: soniamoriguchi@gmail.com
Palavras-Chave: CANCERDEMAMA,QUIMIOTERAPIA-
NEOADJUVANTE,INDICEPREDITOR,QUANTIFICAÇÃO
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TEMAS LIVRES (TL)

TL.11.001
EXPERIÊNCIA INICIAL EM ESTUDOS DE RESER-
VA DE FLUXO CORONARIANO COM DETECTO-
RES CZT
Autores: CHAVES, R.B.; ALVES, A. S. F.; PRADO, L. F. 
M.; GROSSI, B. J.; SOBRINHO, A. B.;
Instituição: IMEB - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E 
MEDICINA NUCLEAR
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Experiência inicial 
com o protocolo de reserva de fluxo coronariano (CFR) 
em detectores CZT dedicados ao estudo cardíaco.
Material(is) e método(s): Foram selecionados 13 pacien-
tes para realizar cintilografia de perfusão miocárdica com 
protocolo para avaliação da CFR (1 dia - repouso e estresse 
farmacológico com dipiridamol). O estudo foi realizado em 
uma gama-câmara Discovery NM 530c , com aquisições em 
list-mode durante a infusão de sestamibi-99mTc por bomba 
de injeção, além de imagens GATED/SPECT. Os valores do 
fluxo sanguíneo miocárdico e da reserva de fluxo coronariano 
foram obtidos pelo software 4DM Corridor da INVIA®.
Resultados e discussão: As imagens “dinâmicas” em list-
-mode realizadas durante a infusão do traçador possibilitam 
avaliar a extração pelo miocárdio. Foram gerados valores es-
timados de fluxo sanguíneo miocárdico (em ml/min/g de teci-
do) nas etapas de repouso e estresse. Com os valores obtidos, 
foi realizada a relação entre o fluxo do estresse e do repouso 
para cálculo da CFR. 
Os valores obtidos com a reserva de fluxo coronariano per-
mitem quantificar o grau de isquemia e a sua gravidade, an-
tes de indicar procedimento invasivo. O padrão-ouro para 
avaliação de CFR é o PET/CT com traçadores perfusionais, 
já com protocolos e valores de referência bem estabelecidos. 
Com a evolução dos detectores cardíacos dedicados CZT, 
pesquisadores buscaram adaptar o protocolo do PET/CT 
para as técnicas convencionais de Medicina Nuclear, per-
mitindo, mesmo com algumas limitações, a determinação 
dos valores de CFR, com resultados promissores e próximos 
aos obtidos com as técnicas PET/CT, se tornando uma óti-
ma alternativa em locais onde não há ampla disponibilidade 
para realizar o PET. Valores de CFR acima de 2.0 descartam 
isquemia significativa.
Conclusões: A análise da CFR com detectores CZT é uma 
ferramenta promissora, com acurácia próxima ao PET/CT, 
para detecção de isquemia em pacientes portadores de DAC 
estável. Seu uso associado a outros métodos anatômicos de 
imagem permite identificar o tipo de doença (predominan-
temente epicárdica, microvascular ou mista). Nossa experi-
ência inicial mostrou que o exame é reprodutível e contri-
bui com informações adicionais na estratificação de risco de 
pacientes selecionados. Ainda são necessários mais estudos, 
pacientes e comparação com outros métodos para validação 
dos dados obtidos.
Autor Responsável: Rafael Boratto Chaves
E-mail: refsboratto@gmail.com
Palavras-Chave: coronary,flow,reserve,reserva,fluxo,coro-
nariano,czt,spect,gated

ENSAIO PICTÓRICO

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.11.002
“HOLOFOTE NOS OSSOS”: ARMADILHAS DO 
SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO NO PET / CT 
68GA-PSMA
Autores: SOUZA, AR; OSAWA A; CASTRO, AA; FON-
SECA, EKUN; NUNES, LM; CUNHA, ML; BARONI, RH; 
OLIVEIRA, JC; YAMAGA, L; SANTOS, DCB; WAGNER, 
J; ROSEMBERG, LA.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): O câncer de próstata tem uma 
afinidade biológica para metastatizar ao osso. Existem evi-
dências suficientes na literatura sobre a utilidade da PET 
/ CT 68Ga-PSMA no câncer de próstata. O conhecimento 
das possíveis condições não malignas de captação na PET 
/ CT 68Ga-PSMA é útil para os médicos especialistas de 
medicina nuclear para minimizar erros diagnósticos. De 
acordo com isso, o presente ensaio pictórico tem como 
objetivo: rever as características básicas do radiofármaco 
PSMA PET / CT; discutir possíveis causas de resultados 
falso-positivos no PSMA PET / CT em ossos; ilustrar os 
achados de imagem, incluindo a revisão de imagens de TC 
não fundidas, para avaliação esquelética otimizada ao in-
terpretar um exame de PET / CT 68Ga-PSMA
Método(s): Este estudo é um ensaio pictórico com uma 
revisão da literatura através de uma série de casos do nos-
so serviço das principais condições não-malignas muscu-
loesqueléticas de captação em 68Ga-PSMA PET / CT.
Discussão: O presente ensaio pictórico aborda o seguinte: 
68Ga-PSMA PET / CT - fisiologia e biodistribuição nor-
mal; exemplos de casos e mimetizadores que compreen-
dem a aparência habitual e características morfológicas, 
incluindo a revisão de imagens de TC não fundidas, ja-
nelas ósseas e múltiplos planos de imagem; diagnóstico 
diferencial de fraturas, alterações degenerativas, tumores 
benignos e processos tumorais (como displasia fibrosa e 
doença de Paget) e alterações pós-operatórias; direções 
futuras e resumo.
Conclusões: Lesões benignas nos ossos e tecidos moles po-
dem mimetizar malignidade, particularmente se forem alta-
mente ávidos. Malignidades de baixo grau com baixa capta-
ção de PSMA podem ser confundidas com lesões benignas se 
a TC e as características radiográficas das lesões não forem 
rigorosamente estudadas. Armadilhas musculoesqueléticas 
podem ser evitadas à medida que o médico se familiariza com 
sua aparência, compreende suas causas e analisa completa-
mente suas características morfológicas em imagens de TC / 
RM não fundidas.
Autor Responsável: Adham do Amaral e Castro
E-mail: adham.castro@gmail.com
Palavras-Chave: PET-CT,Sistema musculoesquelético
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RELATO DE CASO

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.11.003
CINTILOGRAFIA PERFUSÃO MIOCÁRDICA NA HI-
PERTENSÃO PULMONAR POR ESQUISTOSSOMOSE
Autores: KURKOWSKI, F.D.; REIS, A.M.; NEVES, B.C.; 
BECKMANN, G.A.; SILVA, M.M.; ALVES, A.S.F.; TEI-
XEIRA, E.P.A.; POEYS, F.C.T.
Instituição: IMEB - IMAGENS MÉDICAS DE BRASÍLIA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Demonstrar a utilidade 
da cintilografia de perfusão miocárdica (CPM) na avaliação 
de doença coronariana em um paciente portador de hiperten-
são pulmonar por esquistossomose.
História clínica: M.I.E., gênero masculino, 43 anos, pro-
cedente do nordeste do país, referindo cansaço aos grandes 
esforços há um ano, de início insidioso e evolução progres-
siva, com limitações atuais de prática esportivas, antes regu-
lamente realizadas. Referiu diagnóstico de esquistossomose 
há cinco anos, sem outras comorbidades. Foi encaminhado 
ao serviço de Medicina Nuclear, onde foi realizada a CPM 
com sestamibi-99mTc em equipamento dedicado para estu-
do cardíaco com detector CZT. O estudo evidenciou hipo-
perfusão persistente no septo interventricular sem sinais de 
isquemia miocárdica. Contudo observou-se captação signi-
ficativa no radiotraçador no ventrículo direito associada su-
gerindo significativa hipertrofia ventricular direita. Após o 
resultado da cintilografia, o paciente prosseguiu propedêuti-
ca com ressonância magnética (RM), a qual evidenciou he-
patopatia crônica com sinais de hipertensão portal e extensa 
circulação colateral no abdome superior. O ecocardiograma 
confirmou o aumento das câmaras direitas associado à in-
suficiência tricúspide de grau moderado. A associação dos 
exames levou às hipóteses de hipertensão portal e arterial 
pulmonar e, após comprovados os diagnósticos, o paciente 
teve o tratamento instituído.
Discussão e diagnóstico: A hipertensão arterial pulmonar 
(HP) é caracterizada pelo aumento dos níveis de pressão 
na artéria pulmonar, e pode ser secundária a várias doen-
ças. Valores maiores que 25 mmHg em repouso ou maio-
res que 30 mmHg ao exercício definem este diagnóstico. 
Independente de sua etiologia, a HP cursa com alterações 
do ventrículo direito e tem consequências potencialmente 
fatais. Dentre as principais causas de HP no Brasil, a es-
quistossomose mansônica (EM) ocupa lugar de destaque. A 
prevalência de HP nestes casos é variável e estima-se que 
até 30% dos pacientes com EM na forma hepatoesplênica 
possam desenvolvê-la.
Conclusões: Embora a CPM não esteja dentro da propedêu-
tica para o diagnóstico de HP, o estudo foi de fundamental 
importância no presente caso, visto que forneceu os achados 
de hipertrofia ventricular direita, os quais – associados à his-
tória pregressa de esquistossomose – conduziram ao prosse-
guimento da investigação e ao correto diagnóstico, com pos-
terior terapêutica.
Autor Responsável: FLAVIA DORNELAS KURKOWSKI
E-mail: flaviadornelas@hotmail.com
Palavras-Chave: MYOCARDIAL PERFUSION CINTILO-
GRAPHY,PULMONARY HYPERTENSION,ESCHYSO-
SOMOSIS

PD.11.013
A IMPORTÂNCIA DA CINTILOGRAFIA DE PERFU-
SÃO CEREBRAL NA DOENÇA DE MOYAMOYA
Autores: BECKMANN, G. A.; NEVES, B. C.; REIS, A. M.; 
KURKOWSKI, F. D.; SILVA, M. M.; BARRA, R. R.; TEI-
XEIRA, E. P. A.; POEYS, F. C. T.
Instituição: IMEB - IMAGENS MÉDICAS DE BRASÍLIA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Explicitar a utiliza-
ção clínica da cintilografia de perfusão cerebral na doença  
de Moyamoya.
História clínica: Paciente C.M.A.C, sexo feminino, 42 
anos, com história de Acidente Vascular Encefálico Is-
quêmico (AVEi) há 2 meses com acometimento da artéria 
cerebral média. Após o episódio houve perda da memó-
ria e dificuldade de comunicação verbal. Foi submetida à 
angiotomografia do crânio e angiografia que evidenciaram 
alterações suspeitas de doença de Moyamoya. Então foi 
solicitado cintilografia de perfusão cerebral para ajudar a 
elucidar o diagnóstico. O SPECT cerebral mostrou perfu-
são cerebral superficial heterogênea, destacando-se exten-
sa área de ausência de perfusão/ativação envolvendo os lo-
bos temporal, parietal e occipital à esquerda, relacionados 
ao AVE prévio. Além de hipoperfusão/ ativação do lobo 
frontal ipsilateral. Os núcleos da base mostram perfusão/
ativação mantidas.
Discussão e diagnóstico: A doença de Moyamoya é uma 
estenose vascular no polígono de Willis, que ocorre após 
vários eventos vasculares isquêmicos, de etiologia desco-
nhecida. Normalmente pode ser diagnosticado após angio-
grafia, que é o método considerado padrão ouro. O lobo 
frontal, algumas partes do lobo parietal e gânglios da base 
são mais frequentemente acometidos por serem territórios 
da artéria cerebral média. A perfusão cerebral na avaliação 
das doenças cerebrovasculares está indicada em pacientes 
com AVE agudo, na isquemia cerebral crônica e na avalia-
ção pré-operatória. O SPECT cerebral está sendo cada vez 
mais utilizado uma vez é um método não invasivo capaz 
de avaliar a perfusão cerebral, permitindo em alguns casos 
mostrar que a extensão das alterações são maiores que as 
detectadas pela angiotomografia.
Conclusões: A cintilografia de perfusão cerebral é um exame 
complementar não invasivo capaz de fornecer informações 
sobre o fluxo sangüíneo cerebral regional. Assim é um méto-
do útil na avaliação da extensão dos danos iniciais, evolução 
e prognóstico da doença de Moyamoya.
Autor Responsável: Gabriel Alvarenga Beckmann
E-mail: beckmanngabriel@gmail.com
Palavras-Chave: moyamoya,spect,cerebral,angiotomogra-
phy,angiotomografia

PD.11.015
O PAPEL DA CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO DIAGNÓS-
TICO DE OSTEOPOIQUILOSE: RELATO DE CASO.
Autores: BECKMANN, G. A.; POEYS, F. C. T.; SILVA, 
M. M.; ALVES, A. S. F.; VIVIANI, C. L. S.; BARRA, R. 
R.; JUNIOR, L. M. P.; PRADO, L. F. M.; AMARAL, R. M.; 
MARINO, F. M.; SOBRINHO, A. B.
Instituição: IMEB - IMAGENS MÉDICAS DE BRASÍLIA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A osteopoiquilose é do-
ença óssea rara, benigna, geralmente assintomática. Caracteri-
za-se pelo achado casual de lesões ósseas densas, ovoides ou 
circulares, bem definidas, de densidade uniforme, cujo tamanho 
varia de 2 a 20 mm de diâmetro.  Acomete principalmente pa-
cientes do gênero masculino na faixa etária dos 15 aos 30 anos.
História clínica: D.R.T., gênero feminino, 32 anos, rea-



61Caderno de Resumos de Painéis

lizou tomografia computadorizada (TC) de abdome por 
estadiamento de câncer de ovário, que evidenciou lesões 
focais escleróticas em múltiplas vértebras lombares e dor-
sais. Para melhor caracterização das lesões, realizou-se 
ressonância magnética (RM) da coluna lombossacra, que 
mostrou lesões em L2, L3, L5, nas asas sacrais e nos ilía-
cos e também TC de tórax, que evidenciou múltiplas lesões 
escleróticas envolvendo os corpos vertebrais, não sendo 
possível afastar a possibilidade de implantes.  Após esses 
achados a paciente foi encaminhada ao serviço de Medi-
cina Nuclear para realização de cintilografia óssea, a qual 
mostrou distribuição fisiológica do radiofármaco, sem evi-
dências de áreas anormais de captação óssea, favorecendo 
o diagnóstico de osteopoiquilose.
Discussão e diagnóstico: A osteopoiquilose é uma alteração 
óssea rara, hereditária e autossômica dominante, habitual-
mente sem sintomas, caracterizando-se radiologicamente 
por múltiplas imagens radiopacas, arredondadas ou ova-
ladas, de dimensões variadas e que são comuns nas áreas 
periarticulares. Os ossos mais frequentemente acometidos 
são os do carpo e tarso e, em menor grau, nas costelas, 
vértebras, clavículas, mandíbula, pelve, crânio e escápula.  
Características como a simetria das lesões, o raro envolvi-
mento das diáfises e a ausência de alterações laboratoriais 
contribuem para o diagnóstico diferencial com outras pa-
tologias. Outra característica importante é o fato de que, 
na osteopoiquilose, a cintilografia óssea não mostra aumen-
to de atividade nas áreas com alterações radiológicas.  Os 
principais diagnósticos diferenciais incluem as metástases 
ósseas osteoblásticas – que apresentam aumento da capta-
ção ao estudo cintilográfico – a melorreostose, a encondro-
matose, a mastocitose e a condrodisplasia.
Conclusões: A cintilografia óssea apresenta papel impor-
tante na avaliação de lesões osteoblásticas encontradas 
casualmente em tomografia computadorizada, sobretudo 
frente à hipótese de osteopoiquilose, uma vez que esta afec-
ção tem como principal diagnóstico diferencial as metásta-
ses osteoblásticas.
Autor Responsável: Gabriel Alvarenga Beckmann
E-mail: beckmanngabriel@gmail.com
Palavras-Chave: osteopoikilosis,osteopoiquilose,scintigra-
phy,cintilografia,mri,ressonancia,osteoblastic,osteoblastica

PD.11.016
AVALIAÇÃO DA RESERVA DE FLUXO CORONA-
RIANO EM DETECTORES CZT – RELATO DE CASO
Autores: CHAVES, R. B.; ALVES, A. S. F.; PRADO, L. F. 
M.; GROSSI, B. J.; SOBRINHO, A. B.
Instituição: IMEB - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E 
MEDICINA NUCLEAR
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar a importância 
do estudo da reserva de fluxo coronariano (CFR) como fer-
ramenta não invasiva adicional na estratificação de risco de 
pacientes portadores de doença arterial coronariana (DAC).
História clínica: M.P.C, 71 anos, sexo feminino, portadora 
de hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e dislipidemia, sem 
história de DAC prévia, encaminhada para a realização de 
cintilografia de perfusão miocárdica para pesquisa de isque-
mia devido a quadro de dor torácica atípica. Foi realizado 
protocolo de um dia (repouso-estresse farmacológico com di-
piridamol) para avaliação da CFR em uma gama-câmara Dis-
covery 530c. Foram adquiridas imagens “dinâmicas” em list-
-mode para cálculo do fluxo sanguíneo miocárdico, iniciadas 
imediatamente antes da injeção do radiotraçador (por bomba 
de infusão contínua), além de imagens GATED/SPECT para 
avaliação da função ventricular e da perfusão relativa.

Discussão e diagnóstico: As imagens da cintilografia de 
perfusão miocárdica não evidenciaram isquemia. Contudo, 
o GATED/SPECT mostrou discreta hipocinesia inferoba-
sal pós-estresse. A análise dos valores de fluxo sanguíneo 
miocárdico e a realização da relação entre o fluxo do es-
tresse e do repouso (CFR) revelaram valor reduzido – CFR 
de 1.89 (normal >2.0) – no território da artéria coronária 
direita (CD).  Sendo assim, a quantificação do fluxo san-
guíneo miocárdico regional permitiu a detecção de isque-
mia no território irrigado pela CD, mesmo sem alterações 
significativas nas imagens de perfusão relativa, indicando 
prosseguimento da investigação para definir a melhor con-
duta neste caso.
Conclusões: Métodos de imagem têm sido cada vez mais 
utilizados na detecção de isquemia em pacientes portado-
res de DAC, não mais se baseando apenas no grau de es-
tenose arterial. A cintilografia de perfusão miocárdica tem 
como maior limitação a redução balanceada de fluxo co-
ronariano em pacientes com doença multiarterial.  A ava-
liação da CFR, já bem estabelecida nos estudos PET/CT, 
vem sendo implantada em gama-câmaras com detectores 
CZT com acurácia significativa, tornando-se mais uma fer-
ramenta útil nesta avaliação. Entretanto, são necessários 
mais estudos para validar os protocolos clínicos, além de 
comparar com outros métodos para melhor estratificação e 
confirmação dos resultados. Os valores de fluxo sanguíneo 
miocárdico refletem a gravidade fisiológica das alterações 
coronarianas, seja por doença aterosclerótica epicárdica ou 
por doenças microvasculares.
Autor Responsável: Rafael Boratto Chaves
E-mail: refsboratto@gmail.com
Palavras-Chave: CFR,reserva,fluxo,coronariano,perfusão,-
miocárdica,CZT,coronary,flow,reserve

PD.11.018
DETECÇÃO DE METÁSTASES ATÍPICAS EM RARO 
CASO DE CARCINOMA DE GLÂNDULA SALIVAR 
SUBMANDIBULAR ATRAVÉS DO PET/CT COM 
18F-FDG
Autores: SILVA, M. T.; CAMPOS, A. L. M; BACHA, R. P.; 
LIMA, T. C.
Instituição: DIMEN/HOSPITAL LEFORTE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Apresentar um caso 
raro de carcinoma de glândula salivar, com metástases mus-
culares e o papel do PET 18F-FDG na conduta terapêutica.
História clínica: Paciente do sexo masculino, 60 anos, nó-
dulo doloroso na região submandibular esquerda, submeti-
do à submandibulectomia esquerda evidenciando carcino-
ma mucoepidermoide de alto grau, com invasão vascular, 
extensão para tecidos adjacentes e margens comprometi-
das. Realizada radioterapia local. No controle realizado 
pela Tomografia por Emissão de Pósitrons associada a To-
mografia Computadorizada (PET/CT), em janeiro de 2018, 
observou-se nódulo no glúteo esquerdo, realizada exérese 
cirúrgica, onde o estudo anatomopatológico confirmou tra-
tar-se de lesão metastática em relação ao tumor primário, 
realizado tratamento quimioterápico com carboplatina e 
paclitaxel, três ciclos, o tratamento foi interrompido de-
vido a baixa reserva medular. Realizado novo estudo de 
controle em nosso serviço em 08/11/2018, que evidenciou 
recidiva na musculatura do glúteo esquerdo (confirmada 
por biópsia), assim como surgiram novos nódulos na mus-
culatura do bíceps e panturrilha à direita. Novos ciclos de 
quimioterapia foram realizados com ciclofosfamida, do-
xorubicina e cisplatina, porém paciente evoluiu com neu-
tropenia febril, administrado então Granulokine.
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Discussão e diagnóstico: Tumores malignos nas glândulas 
salivares são raros, correspondem a <0,5% de todos os tu-
mores malignos e <1% dos tumores de cabeça e pescoço, e 
dentre os tumores e glândulas salivares, o carcinoma muco-
epidermoide é o mais comum.  Ocorrem predominantemente 
no sexo masculino, por volta dos 60 anos, podendo o taba-
gismo e dieta estarem relacionados aos fatores de risco. As 
metástases geralmente ocorrem localmente, nervos, ossos e 
a pele. PET com 18F-Fluordeoxiglicose (18F-FDG) tem se 
demonstrado superior aos métodos de imagem convencionais 
para diagnosticar tumores malignos de cabeça e pescoço. A 
sensibilidade do 18F-FDG-PET para detectar tumores primá-
rios das glândulas salivares é de 91,2%, enquanto da CT é de 

TRABALHO ORIGINAL

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.12.014
18FDG-PET E ANÁLISE MORFOMÉTRICA CERE-
BRAIS EM JOGADORES DE FUTEBOL APOSENTA-
DOS COM EXPOSIÇÃO LONGA A TRAUMATISMOS 
CRÂNIO-ENCEFÁLICOS LEVES
Autores: ARANHA, M. R.; COUTINHO, A. M.; CARNEI-
RO, C. G.; MOREIRA, E. L. S.; PASTORELLO, B.; ANGHI-
NAH, R.; IANOF, J.; BUCHPIGUEL, C. A.; LEITE, C. C.
Instituição: INSTITUTO DE RADIOLOGIA - HOSPITAL 
DAS CLÍNICAS HCFMUSP, FACULDADE DE MEDICI-
NA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, 
BR.; CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - HOSPITAL 
DAS CLÍNICAS HCFMUSP, FACULDADE DE MEDICI-
NA, UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, 
BR. ; DISCIPLINA DE NEUROLOGIA - HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS HCFMUSP, FACULDADE DE MEDICINA, 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP, BR.
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Encefalopatia Traumá-
tica Crônica (ETC) é majoritariamente descrita em lutadores 
e jogadores de futebol americano. Entretanto, jogadores de 
futebol são expostos a traumatismos encefálicos leves por 
longos períodos e a prevalência e efeitos da ETC nestes atle-
tas não são conhecidos.
O objetivo deste estudo é avaliar o metabolismo glicolítico 
cerebral regional e volume de lesão de substância branca en-
cefálica em jogadores de futebol aposentados, comparados 
com controles saudáveis pareados por idade.
Material(is) e método(s): Vinte jogadores de futebol aposen-
tados e vinte controles saudáveis foram submetidos a estudo 
de PET cerebral com [18F]FDG e de ressonância magnética 
com sequências volumétricas ponderadas em T1 e FLAIR em 
equipamento híbrido PET/RM 3T. As imagens foram pro-
cessadas e analisadas com o software Statistical Parametric 
Mapping (SPM) para avaliação do metabolismo glicolítico 
cerebral e com o aplicativo “lesion segmentation tool” (LST) 
para SPM para quantificação das lesões de substância branca.
Resultados e discussão: Análise do [18F]FDG-PET cerebral 
revelou redução do metabolismo glicolítico em ambos os lobos 
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temporais e na substância branca das coroas radiadas, alcan-
çando significância estatística (p<0.001). Houve ainda correla-
ção entre o volume global de lesões de substância branca com  
menor metabolismo glicolítico cortical em regiões temporais.
Conclusões: O achado de hipometabolismo glicolítico nos 
lobos temporais está de acordo com dados da literatura refe-
rentes a outras populações com ETC . Este trabalho contribui 
de maneira significativa para estudo da ETC ao confirmar al-
terações metabólicas corticais em jogadores de futebol e ao 
demonstrar correlação entre volume de lesões de substância 
branca e redução do metabolismo glicolítico cortical.
Autor Responsável: MATEUS ROZALEM ARANHA
E-mail: mateus.aranha95@gmail.com
Palavras-Chave: mTBI,trauma,[18F]FDG-PET,soccer,fute-
bol,jogadores,metabolismo

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.12.028
RELAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PRECOCES DAS 
TÉCNICAS QUANTITATIVAS DE RESSONÂNCIA 
MAGNÉTICA CEREBRAL EM PACIENTES INFEC-
TADOS PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HU-
MANA COM DÉFICIT DE MEMÓRIA
Autores: CORRÊA, D. G.; VAN DUINKERKEN, E.; ZIM-
MERMANN, N.; FONSECA, R. P.; LOPES, F. C. R.; GAS-
PARETTO, E. L.
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JA-
NEIRO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar potenciais di-
ferenças nas relações entre as técnicas quantitativas de resso-
nância magnética (RM) cerebral em pacientes soropositivos 
para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) com e sem 
déficit de memória e controles saudáveis.
Material(is) e método(s): Os participantes foram submeti-
dos a RM cerebral em um aparelho de 1,5 Tesla, com ima-
gens pesadas em T1-tridimensional gradiente-eco; imagem 
por tensor de difusão (DTI); e RM funcional no estado de re-
pouso (RS-FMRI). Os participantes também realizaram uma 
bateria de testes neuropsicológicos para determinar o perfil 

79,4%, e para detectar doença linfonodal o PET tem sensibi-
lidade 20% superior a CT.
Conclusões: Embora o 18F-FDG PET seja mais sensível 
que os demais métodos de imagem no diagnóstico primário 
dos tumores malignos das glândulas salivares, o mesmo não 
substitui o estudo anatomopatológico, porém o PET apre-
senta grande valor no estadiamento, avaliação de resposta 
terapêutica e reestadiamento, auxiliando no diagnóstico de 
metástases e melhor estabelecimento de conduta terapêutica.
Autor Responsável: Mayara Torres da Silva
E-mail: mayara_med@hotmail.com
Palavras-Chave: PET,submandibular,metastases,atypical
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de déficit cognitivo.  Treze pacientes HIV-positivo com dé-
ficit de memória foram comparados com dezenove pacientes 
HIV-positivo sem déficit de memória e dezenove indivíduos 
controle, pareados por idade, sexo, escolaridade e déficits em 
outros domínios cognitivos. Os grupos HIV-positivo também 
foram pareados por tempo de doença conhecida e estavam 
sob tratamento. Nenhum participante tinha história de outras 
doenças cerebrais. A avaliação do déficit de memória foi feita 
pelo Teste Auditivo de Aprendizagem Oral de Rey.
Resultados e discussão: A RS-FMRI revelou aumento da 
conectividade nos indivíduos HIV-positivo sem déficit de 
memória, em relação aos controles, na área de Wernicke, na 
rede de linguagem. Não foram observadas diferenças signi-
ficativas de conectividade nas comparações: HIV-positivo 
com déficit de memória versus HIV-positivo sem déficit de 
memória, e controles versus HIV-positivo com déficit de 
memória, nas redes funcionais encontradas.  A DTI revelou 
um aumento da difusividade média e difusividade radial em 
alguns tratos de substância branca dos lobos frontais, nos in-
divíduos HIV-positivo com déficit de memória, comparados 
aos controles. Também observou-se um afilamento cortical 
em áreas dos lobos frontais e na área de Wernicke, nos indiví-
duos HIV-positivo com déficit de memória, comparados aos 
controles. Não foram encontradas diferenças de difusividade 
e espessura cortical nas comparações: HIV-positivo com dé-
ficit de memória versus HIV-positivo sem déficit de memória, 
e controles versus HIV-positivo sem déficit de memória.
Conclusões: Indivíduos HIV-positivo sem déficit de memó-
ria apresentaram aumento de conectividade, provavelmente, 
para compensar um dano neuronal causado pela infecção, 
com nenhuma alteração na RM estrutural. Já pacientes HIV-
-positivo com déficit de memória não conseguem compensar 
o dano neuronal causado pela infecção, apresentando altera-
ções de espessura cortical e de difusividade, sem alterações 
na RM funcional.
Autor Responsável: Diogo Goulart Corrêa
E-mail: diogogoulartcorrea@yahoo.com.br
Palavras-Chave: HIV,Memória,RS-FMRI,DTI

PD.12.038
EPIDEMIOLOGIA CLÍNICO-RADIOLÓGICA DE PA-
CIENTES VÍTIMAS DE HEMORRAGIA SUBARAC-
NOIDEA ESPONTÂNEA
Autores: ARAUJO JUNIOR, F. A.; BIGUELINI, S. E.; 
HANNA, L, M, D, A.
Instituição: FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE
HOSPITAL EVANGÉLICO UNIVERSITÁRIO DE CURITIBA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O propósito deste es-
tudo é analisar a população e a taxa de mortalidade precoce 
(até trinta dias) dos pacientes com aneurisma cerebral roto 
em relação à escala clínica de Hunt-Hess e à escala radioló-
gica de Fisher.
Material(is) e método(s): Foi realizado um estudo transversal 
e retrospectivo por meio de análise de 46 prontuários e exames 
de Tomografia Computadorizada (TC) de Crânio de pacientes 
com hemorragia subaracnoidea espontânea (HSAE) no perí-
odo de fevereiro de 2014 a dezembro de 2017 admitidos em 
um Hospital Universitário de XXX. Foram avaliadas variáveis 
epidemiológicas (sexo, idade), clínicas (escala de Hunt-Hess) 
e radiológicas (escala de Fisher). Também foram correlacio-
nadas as escalas de Hunt-Hess e Fisher com o risco de óbito.
Resultados e discussão: A análise de 46 casos de HSAE 
mostrou maior prevalência em indivíduos do sexo feminino 
(69,5%), assim como naqueles entre 51 e 60 anos (34,7%). 
Os casos classificados com Fisher 4 e Hunt-Hess 2 foram os 
mais prevalentes. Os doentes que mais evoluíram a óbito fo-

ram aqueles do sexo feminino (76,4%) e aqueles com idade 
entre 61-70 anos.
Conclusões: A mortalidade foi maior em pacientes gradua-
dos com Fisher 3 e Hunt-Hess = 3. Entretanto, como a maio-
ria da amostra foi classificada como Hunt-Hess 1 ou 2, esse 
grupo representou 53% das mortes do estudo.
Autor Responsável: Sarah Biguelini
E-mail: sarah.eloisa@hotmail.com
Palavras-Chave: Subarachnoid Hemorrhage, Aneurysm, 
Prognostic,Hemorragia Subaracnoidea, Aneurisma, Prognós-
tico.,Hemorragia Subaracnoidea, Aneurisma, Prognóstico.

PD.12.064
ESTUDO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA FUNCIO-
NAL RESTING STATE  EM JOGADORES DE FUTE-
BOL APOSENTADOS VERSUS CORREDORES APO-
SENTADOS
Autores: DALPRÁ, FAR.; AZEVEDO NT, R; PASTO-
RELLO BF; AMARO JR, E; MARTIN, MGM; IANOF, JN; 
ANGHINAH, R; CERRI, GG; NITRINI R; LEITE, CC
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDA-
DE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAU-
LO HC-FMUSP
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Estudo transversal 
comparando ressonância magnética funcional resting state 
entre jogadores de futebol aposentados e corredores aposen-
tados (grupo controle) para investigar a hipótese de que a en-
cefalopatia traumática crônica esteja associada à redução da 
conectividade cerebral de estruturas temporais mesiais.
Material(is) e método(s): Foi realizado estudo de resso-
nância magnética funcional resting state em 20 jogadores de 
futebol aposentados e 22 corredores aposentados. As ima-
gens foram anonimizadas e analisadas no software CONN.  
Pré-processamento incluiu realinhamento com correção de 
distorções espaciais ; correção temporal; detecção dos con-
tornos; segmentação, normatização e "smoothing" das ima-
gens funcionais; assim como segmentação e normatização 
das imagens estruturais. Análises de first and second level  
foram realizadas com regiões de interesse (seed regions) em 
três regiões temporais mesiais: formações hipocampais, gi-
ros parahipocampais e complexos amigdaloides - locais onde 
alterações são descritas na encefalopatia traumática crônica.
Resultados e discussão: Três sujeitos foram excluídos devi-
do a artefatos de movimento, sendo 2 do grupo controle e 1 
do grupo dos jogadores de futebol. Esta análise demonstrou: 
Redução da conectividade entre a formação hipocampal di-
reita e a divisão inferior do córtex occipital lateral direito; en-
tre a formação hipocampal esquerda e a divisão posterior do 
giro temporal médio esquerdo; e entre a amigdala direita e o 
córtex do pré-cúneo e o plano temporal esquerdo; Não foram 
observadas variações da conectividade da amigdala esquerda 
e dos giros parahipocampais.
Conclusões: A encefalopatia traumática crônica ainda é pou-
co compreendida e, embora inicialmente relatada em atletas 
de boxe, evidências crescentes  sugerem que afetam outros 
atletas com traumas cerebrais menos óbvios, como os joga-
dores de futebol. Nossos resultados estão de acordo com re-
sultados de outros autores que sugerem alterações na conecti-
vidade cerebral em jogadores de futebol aposentados. Este é 
o primeiro resultado do projeto que envolve análise completa 
das redes e regiões  cerebrais e comparação com dados clíni-
cos e neuropsicológicos.
Autor Responsável: Fabio Augusto Dalpra
E-mail: dalpra@gmail.com
Palavras-Chave: Ressonância funcional, encefalopatia trau-
mática crônica, fmri
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TEMAS LIVRES (TL)

TL.12.003
ESPECTROSCOPIA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTI-
CA DO CRÂNIO E HEMORRAGIA CEREBRAL EM 
JOGADORES DE FUTEBOL APOSENTADOS EXPOS-
TOS CRONICAMENTE A LESÕES TRAUMÁTICAS 
CEREBRAIS LEVES
Autores: RESENDE L. L; OTADUY M; MARTIN, M. G. 
M; CHAIM K.T; PASTORELLO B; ANGHINAH R; IANOF 
J; LEITE C. C.
Instituição: INRAD - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 
SÃO PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Encefalopatia trau-
mática crônica (ETC) é  uma consequência de exposição 
crônica a lesões traumáticas cranianas leves. Há relatos de 
jogadores de futebol diagnosticados com ETC, contudo sua 
prevalência e efeitos permanecem pouco compreendidos. A 
neuroimagem tem o papel de descartar outras causas para 
os possíveis sintomas de pacientes expostos a concussões. 
Nosso objetivo neste estudo é avaliar jogadores de futebol 
aposentados com espectroscopia por ressonância magnética 
e quantificar lesões hemorrágicas através de imagens de sus-
ceptibilidade magnética.
Material(is) e método(s): Vinte jogadores de futebol apo-
sentados e quinze controles saudáveis pareados por idade fo-
ram avaliados com ressonância magnética. Foram feitas ima-
gens de espectroscopia com voxel único com o aparelho de 
PET/Ressonância  Magnética de 3T (SIGNA, GE Healthca-
re). Mapeamento quantitativo de susceptibilidade (QSM) foi 
utilizado para avaliar e quantificar lesões hemorrágicas. Valo-
res médios dos metabólitos das espectroscopias normalizados 
pelos valores de creatina foram processados com o LCModel 
e comparados entre pacientes e controles. Um valor de p de 
0,05 foi considerado como estatisticamente significativo.
Resultados e discussão: A concentração de N-acetil-asparta-
to, glutamato, glutamina, colina, mio-inositol e lipídios ava-
liados na espectroscopia não revelou diferença significativa 
entre jogadores de futebol aposentados e controles saudáveis. 
A quantificação de lesões hemorrágicos também não demons-
trou diferenças significativas entre pacientes e controles.
Conclusões: Esse estudo preliminar não mostrou até o mo-
mento diferenças significativas na avaliação cerebral por es-
pectroscopia e na quantificação de lesões hemorrágicas entre 
jogadores de futebol aposentados e controles saudáveis, su-
gerindo que não deve haver uma relação entre a prática de 
futebol e encefalopatia traumática crônica.
Autor Responsável: Lucas Resende
E-mail: lucaslopesresende@Hotmail.com
Palavras-Chave: Spectroscopy, Brain, Trauma, Soccer,  
Hemorrhage

TL.12.005
AVALIAÇÃO DE SOFTWARE DE INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL PARA CLASSIFICAÇÃO AUTOMATI-
ZADA DO ASPECTS NA ROTINA DO NEURORADIO-
LOGISTA EM HOSPITAL PRIVADO DE REFERÊN-
CIA AO ATENDIMENTO DO AVC NO BRASIL
Autores: MATOS, B. A.; NASCIMENTO, F. B. P.; FELIX, 
M. M.; BARBOSA JR, A. A.; AMARO JR, E.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar o desempenho 
do Software de Inteligência Artificial para classificação do 

ASPECTS e seu uso na rotina do Neuroradiologista em um 
Hospital Privado de referência ao atendimento do AVC.
Material(is) e método(s): Estudo retrospectivo com seleção 
aleatória de 200 casos de acionamento do “protocolo AVC 
por tomografia” (TC do crânio sem contraste e angioTC cer-
vical e intracraniana na ausência de contraindicação ao uso 
de contraste iodado) entre 2008 e 2016. Foram excluídos es-
tudos com qualidade insatisfatória ou sem controle por TC 
ou RM em até 72 horas. O laudo do neuroradiologista em 
formação ou jovem era revisado em um segundo momento 
pelo neuroradiologista senior - ambos tinham informações 
clínicas transmitidas pelo neurologista - e foi comparado 
com o resultado do software (solução comercial) cuja versão 
analisava o escore ASPECTS e estratificava por território, 
sem dados clínicos ou análise arterial. O padrão de referência 
era o estudo de controle precoce por TC ou RM em até 72 
horas. A análise estatística incluiu variáveis concordância / 
discordância entre os grupos, erro (valor final do ASPECTS 
diferente do controle), impacto do erro (mudança do grupo 
do valor final do ASPECTS, <6 e >ou=6), e erro grosseiro 
(>ou=3 territórios), considerando significância estatística va-
lores de p<=0,05.
Resultados e discussão: O software apresentou maior núme-
ro de erros (44% x 34%) e menor acurácia (62% x 71%), com 
maior sensibilidade que se manteve baixa, e menor especifi-
cidade. Não houve diferença significativa entre os grupos na 
análise de erros com impacto na conduta (mudança de grupo 
do valor final do ASPECTS, grupos <6 e >ou=6) e em erros 
grosseiros (diferença do escore final >ou=3 territórios). Os 
grupos apresentaram grande discordância dos territórios aco-
metidos em relação ao controle.
Conclusões: O software para classificação automatizada do 
ASPECTS teve desempenho inferior ao do neuroradiolo-
gista neste estudo, mantendo baixa sensibilidade na detec-
ção de AVC pela TC e grande discordância dos territórios 
acometidos em relação ao controle, sem haver, no entanto, 
diferença estatisticamente significativa nas análises de erros 
grosseiros ou com impacto na conduta no presente estudo. 
Aliado a sua maior rapidez, o software pode ser uma fer-
ramenta importante no atendimento ao AVC, sobretudo em 
centros não especializados.
Autor Responsável: Breno Matos
E-mail: brenoamatos@gmail.com
Palavras-Chave: Stroke,ASPECTS,Artificial Intelligence

ENSAIO PICTÓRICO

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.12.001
LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO NO SISTEMA 
NERVOSO CENTRAL: DIFERENTES APRESENTA-
ÇÕES CLÍNICAS
Autores: MIRANDA, G. M.; DINIZ, L. V.; RODRIGUES, 
L. P.; MACHADO, J. C. M.; JORGE JUNIOR, L. A.; ANTU-
NES, P. E. H.; NEVES, G. B.; SILVA, C. P; GALGARO, D. P.
Instituição: FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCA-
TU - UNESP
Introdução e objetivo(s): Lúpus Eritematoso Sistêmico 
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(LES) é uma doença inflamatória autoimune que afeta múl-
tiplos sistemas orgânicos e causa significativa morbidade e 
mortalidade em todo o mundo.  Não há, no entanto, critérios 
por imagem universalmente aceitos para o diagnóstico desta 
afecção e nem todos os pacientes com LES precisam de exa-
mes de imagem, uma vez que muitos apresentarão achados 
sistêmicos e laboratoriais suficientes para o diagnóstico. O es-
tudo por imagem muitas vezes é realizado, todavia, para apre-
ciar a extensão e gravidade da doença e monitorar a miríade 
de complicações que podem advir desta patologia e de seu tra-
tamento. O objetivo desta apresentação é demonstrar através 
de imagens o amplo espectro de acometimentos neurológicos 
que o LES pode ocasionar e entender quais complicações po-
dem levar os pacientes a buscar atendimento de urgência.
Mtodo(s): Preparamos um ensaio pictórico mostrando cinco 
casos clinicorradiológicos de pacientes portadoras de LES 
que chegaram ao Pronto Socorro com quadros neurológicos 
comuns, cujo diagnóstico foi possível após cuidadosa avalia-
ção de seus exames de imagem.
Discussão: Todos os casos tratam de mulheres entre 18 e 47 
anos de idade, portadoras de LES e, algumas vezes, outras 
patologias associadas ou complicações do seu tratamento 
clínico (com destaque para anticoagulação e imunossupres-
são). Apresentamos um caso de hemorragia subaracnoide e 
intraparenquimatosa em usuária de anticoagulantes devido a 
tromboembolismo pulmonar crônico, um caso de abscesso 
cerebral por Candida em paciente imunossuprimida pelo tra-
tamento clínico da doença de base, um caso de vasculite do 
sistema nervoso central determinando infartos em diferentes 
territórios vasculares e estágios evolutivos, um caso de mie-
lite transversa longitudinalmente extensa acometendo o cor-
dão medular entre os níveis das vértebras T3 a T7, e um caso 
de Síndrome de Encefalopatia Posterior Reversível (PRES).
Conclusões: Muitas das doenças descritas dificilmente se-
riam incluídas inicialmente pelo clínico entre os diagnósticos 
diferenciais. O radiologista terá um papel importante neste 
contexto se souber reconhecer alguns indicadores que podem 
sugerir possibilidades diagnósticas menos comuns.
Autor Responsável: Guilherme Marcelino de Miranda
E-mail: guilherme.mdemiranda@gmail.com
Palavras-Chave: lupus, SLE, PRES, vasculitis, CNS, trans-
verse, myelitis, candida, intraparenchymal, subarachnoid, 
hemorrhage

PI.12.017
ENCEFALITES VIRAIS: QUANDO A RESSONÂN-
CIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO PODE SUGERIR  
A ETIOLOGIA
Autores: LIMA, E.M.; CASTRO, P. N.P.; PINTO, L.E.S.; 
SANTOS, R.Q.; GOMES, C.M.P.; ABREU, P.P; MOREI-
RA,D.M.
Instituição: AMERICAS MEDICAL CITY
Introdução e objetivo(s): As encefalites virais representam 
uma condição neurológica devastadora, que na maioria das 
vezes se apresenta com quadro clínico variável e característi-
cas de imagem pouco específicas, sendo difícil a identificação 
do agente etiológico.  Podem ser divididas em primárias ou se-
cundárias. As primarias são causadas por ação direta do vírus 
no sistema nervoso central (SNC), enquanto as secundárias 
estão relacionadas a resposta imunológica determinada pela 
infecção viral. Dentre as principais encefalites virais primárias 
temos as infeccões pelos vírus herpes tipo 1 e 2, varicela zos-
ter, citomegalovírus, vírus Epstein Barr, enterovirus, influen-
za, “West Nile” vírus e arbovírus. O objetivo deste trabalho 
é realizar uma revisão dos principais achados de imagem na 
ressonância magnética (RM) de pacientes portadores de ence-

falites virais primárias, tentando correlacionar estes achados 
com as etiologias mais comuns.
Método(s): Após análise retrospectiva dos prontuários e das 
imagens de RM do nosso arquivo digital, ilustramos um en-
saio pictórico sobre os achados radiológicos das principais 
etiologias das encefalites virais primárias.
Discussão: Os achados clínicos e de imagem são frequente-
mente inespecíficos nas encefalites virais, sendo que a análise 
microbiológica do líquor e testes sorológicos conseguem o 
diagnóstico etiológico da infecção viral apenas na minoria 
dos casos. A RM do crânio tem papel fundamental sobretu-
do por permitir que sejam afastados outros diagnósticos di-
ferenciais, mas também pode contribuir sobremaneira para 
a sugestão do diagnóstico de encefalite, podendo em alguns 
casos, devido a características típicas de imagem e acometi-
mento de locais específicos no encéfalo, estreitar os possíveis 
agentes etiológicos. Dentre os achados radiológicos típicos 
destacam-se o envolvimento do lobo temporal com a preser-
vação dos núcleos lentiformes na encefalite por herpes sim-
ples; doença desmielinizante sem efeito expansivo, edema 
ou realce na leucoencefalopatia multifocal progressiva pela 
reativação do poliomavírus humano (vírus JC); ventriculoen-
cefalite por citomegalovírus em paciente com infecção con-
gênita ou AIDS.
Conclusões: As encefalites virais podem ser fatais, sendo o 
diagnóstico correto decisivo na conduta terapêutica do pa-
ciente. Os achados radiológicos podem identificar a extensão 
e gravidade de cada caso e em alguns casos apontar os possí-
veis agentes etiológicos.
Autor Responsável: Elissandra Melo Lima
E-mail: elissandramlima@gmail.com
Palavras-Chave: encefalite viral,herpes vírus,imagem por 
ressonância magnética

PI.12.020
ACHADOS NA ANGIOTOMOGRAFIA NO AVC IS-
QUÊMICO
Autores: LIMA, A., N., A.; PIMENTEL, A., C., F.; OLIVEI-
RA, I., B.; GAMA, L., G.; PINHEIRO, D., O.;
Instituição: HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-HGF
Introdução e objetivo(s): O acidente vascular cerebral 
(AVC) agudo é uma emergência, pois as terapias de fase agu-
da podem melhorar o desfecho clínico. Nesta patologia, a ta-
refa mais importante da angiotomografia (angio TC) é ofere-
cer informações sobre possível trombose ou oclusão vascular. 
Ela mostrou-se fidedigna na detecção ou exclusão da oclusão 
trombótica de grandes vasos intracranianos. Esse trabalho 
tem a finalidade de escrever os principais achados de imagem 
na angio TC de pacientes que tiveram AVC isquêmico.
Método(s): Selecionamos as imagens de pacientes que tive-
ram diagnóstico de AVC isquêmico no período de janeiro a 
dezembro de 2018 e avaliamos os principais achados que cor-
roboram com esse diagnóstico.
Discussão: O papel da angio TC é avaliar as grandes artérias 
cervicais e intracranianas e ajudar a definir o local da oclusão, 
descrever a dissecção arterial, determinar o fluxo sanguíneo 
colateral e caracterizar a doença aterosclerótica. Esta infor-
mação ajuda a prever a extensão e a localização do infarto 
final e é útil em fornecer orientação para o neurorradiologista 
intervencionista antes da trombólise intra-arterial. A angio 
TC é especialmente importante para a detecção de trombose 
do sistema vertebrobasilar, uma vez que essa entidade é mui-
to difícil de ser detectada na TC sem contraste. Além disso, 
as imagens das artérias carótidas e vertebrais são obtidas para 
melhor avaliação das características morfológicas (calcifica-
ção, superfície irregular, ulceração) de placas heterogêneas e 



66 49ª Jornada Paulista de Radiologia

quantificação do grau de estenose. A interpretação apropriada 
de imagens de angio TC requer atenção especial à calcifica-
ção da parede vascular para analisar a presença ou ausência 
de realce luminal e, portanto, a permeabilidade do vaso. É 
necessária uma análise de imagens em várias configurações 
de janela para detectar ou excluir o fluxo no vaso. Deve-se 
também avaliar a parte cavernosa das artérias carótidas se 
houver hiperatenuação no seio cavernoso.
Conclusões: A angio TC pode descrever o local de oclusão, 
ajudar a graduar o fluxo sanguíneo colateral e ajudar a ca-
racterizar a doença aterosclerótica carotídea. A vantagem da 
angio TC é a visualização de calcificações murais. Além dis-
so, as medidas dos diâmetros dos vasos adjacentes à estenose 
podem orientar a escolha do diâmetro ideal da endoprótese.
Autor Responsável: ANTONIA NAYANNE DE ALMEIDA 
LIMA
E-mail: nayanne.almeida90@gmail.com
Palavras-Chave: ANGIOTOMOGRAFIA,AVC

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.12.004
DESORDENS DA DRENAGEM VENOSA CEREBRAL
Autores: ALLEGRO, B.B.; PADILHA, I.G.; PETTENGILL, 
A.L.M.; NUNES, R.H.; ROCHA, A.J.
Instituição: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO 
PAULO -SP / GRUPO DASA - SP
Introdução e objetivo(s): É importante identificar os acha-
dos de imagem habituais e aqueles incomuns da anatomia ve-
nosa cerebral e da embriologia, para entender as anormalida-
des da drenagem venosa cerebral.Os objetivos deste trabalho 
são revisar e ilustrar as características anatômicas e embrio-
lógicas da drenagem venosa cerebral e descrever desordens 
venosas adquiridas e congênitas, além das características 
fisiopatológicas e genéticas envolvidas na sua etiopatogenia.
Método(s): Neste trabalho, estudamos e discutimos doenças 
genéticas relacionadas a anormalidades venosas, a fisiopatolo-
gia da fístula arteriovenosa dural, associações típicas e atípicas 
das anomalias venosas do desenvolvimento, síndromes hipoten-
sivas e hipertensivas relacionadas a anormalidades da drenagem 
venosa e síndromes trombóticas clínico-radiológicas. Discuti-
mos também novas perspectivas, especialmente a relação entre 
as doenças inflamatórias e sua repercussão no sistema linfático/
liquórico, bem como o comprometimento venoso envolvido.
Discussão: Anormalidades da drenagem venosa cerebral são 
distúrbios comuns e variam de condições congênitas a adqui-
ridas. As anomalias venosas do desenvolvimento (DVAs) são 
desordens conhecidas, mas as razões por trás da tendência de 
algumas DVAs estarem associadas a sintomas ou desenvol-
verem cavernomas não são totalmente compreendidas. Co-
nhecemos também todas as síndromes trombóticas clínico-
-radiológicas, e que alguns distúrbios genéticos podem estar 
associados a anormalidades venosas. Mas pouca informação 
está disponível sobre a fisiopatologia dessas condições.
Conclusões: A compreensão adequada do padrão normal de 
drenagem venosa e suas variantes é necessária para o bom en-
tendimento fisiopatológico e diagnóstico. Muitas condições 
congênitas e adquiridas podem estar associadas a anormalida-
des venosas. A identificação de achados clínicos e de imagem 
específicos pode estreitar as possibilidades diagnósticas.
Autor Responsável: Bruna Allegro

E-mail: brunaballegro@hotmail.com
Palavras-Chave: VENOSO, CEREBRAL, TROMBOSE, 
FISTULA, DVA

PD.12.008
ANATOMIA E PATOLOGIA DO NERVO ÓPTICO: 
ENSAIO PICTÓRICO
Autores: SOLDATELLI, M.D.; ARRUDA, B.; DA CON-
CEIÇÃO, T.M.B.; CONCATTO, N.H.; EIFFER, D.A.; 
CAMPOS, L.; LEIRIA, F.A.; PEREZ, J.A.; DUARTE, J.A.
Instituição: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALE-
GRE (HCPA)
Introdução e objetivo(s): Os principais objetivos deste en-
saio pictórico são:  - Descrever brevemente a anatomia do 
nervo óptico (NO); - Ilustrar os principais achados e diag-
nóstico diferencial das patologias do NO na TC e na RNM.  
- Discutir as principais etiologias: congênita, inflamatória / 
infecciosa, neoplásica, vascular e outras.
Método(s): Os dados foram revisados ??e coletados com 
base em 10 anos de experiência do nosso serviço de Neu-
rorradiologia. Selecionamos as imagens de casos bem do-
cumentados com diagnóstico estabelecido baseadas em uma 
perspectiva educacional.
Discussão: O NO é uma extensão dos axônios do sistema 
nervoso central, sendo, portanto, mielinizado pelos oligo-
dendrócitos. Origina-se da retina, é envolto pelas pelas três 
camadas meníngeas, medindo 4 mm de diâmetro e 5,0 cm 
de comprimento. É dividido em quatro segmentos (figura 1): 
intraocular, intraorbitário, intracanalicular e intracraniano/
pré-quiasmático. O diagnóstico diferencial da patologia do 
NO pode ser amplamente dividido em congênito, inflama-
tório/infeccioso, neoplásico, vascular e outros. A displasia 
septo-óptica (DSO) é uma causa congênita da hipoplasia do 
NO, diagnosticada quando dois ou mais estão presentes: hi-
poplasia de NO, anormalidades de hormônios hipofisários e 
defeitos cerebrais de linha média (figura 2). Colobomas são 
defeitos focais congênitos no globo posterior na inserção da 
cabeça doNO e podem estar relacionados à anomalia do dis-
co "morning glory" e ao estafiloma peripapilar (figura 3). A 
neurite óptica pode ser infecciosa ou desmielinizante, mostra 
edema unilateral do NO com sinal hiperintenso STIR/T2 e 
realce intenso homogêneo. Cronicamente, o nervo aparecerá 
atrofiado (figura 4). Achados semelhantes podem ser encon-
trados na sarcoidose do NO (figura 5). O glioma é a neoplasia 
mais comum do NO (figura 6), seguida pelo meningioma da 
bainha do NO (figura 7). O NO também pode ser um local de 
metástase e disseminação do retinoblastoma (figura 8). A hi-
pertensão intracraniana idiopática pode ser sugerida quando 
há achatamento da esclera posterior, protrusão intra
Conclusões: A informação clínica, compreensão das princi-
pais características de imagem e o conhecimento dos méto-
dos e protocolos podem ajudar os radiologistas a alcançar o 
diagnóstico mais preciso.
Autor Responsável: MATHEUS D. SOLDATELLI
E-mail: md.soldatelli@gmail.com
Palavras-Chave: neuroradiology, anatomy, optic, nerve, 
mri, ct, education, radiology

PD.12.018
CALCIFICAÇÕES INTRACRANIANAS: QUANDO E 
ONDE APARECEM E O QUE SIGNIFICAM
Autores: QUEIROZ, I.C.; SALES, T.S.; GALON, M.V.; 
RAIMUNDO, E.C.; GUEDES, M.S.; VALENTE,M.
Instituição: HOSPITAL ALVORADA - AMÉRICAS SER-
VIÇOS MÉDICOS
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Introdução e objetivo(s): Calcificações intracranianas fa-
zem parte da rotina do médico radiologista, as quais podem 
ter origem fisiológica ou patológica, sendo que por vezes este 
tipo de diferenciação pode ser um desafio, até mesmo por-
que calcificações atribuídas como fisiológicas, dependendo 
da fase etária, podem corresponder a calcificações de outra 
etiologia. Localização anatômica, distribuição, dimensões e 
morfologia das calcificações são importantes achados que 
associados à história clínica e fase etária podem ajudar o mé-
dico radiologista no diagnóstico diferencial. Demonstrar as 
múltiplas causas de calcificações intracranianas e suas ori-
gens, correlacionando com o padrão radiológico dessas enti-
dades, com o intuito de fornecer um meio de consulta rápida.
Método(s): Descrever mais de sessenta casos de calcificações 
intracraninas de etiologia fisiológica e patológica, abrangen-
do alterações vasculares, neoplásicos, metabólicas, infeccio-
sas e síndromes neurocutâneas, entre outras. Todos os casos 
foram estudados através de Tomografia Computadorizada 
Multidetectores (TCM) e/ou Ressonância Magnética (RM) 
em hospital de grande porte da cidade de São Paulo – SP.
Discussão: As calcificações intracranianas são uma desco-
berta frequente em numerosos exames de imagem neuroló-
gica. Por mais frequentes que sejam nos exames de imagem 
e as calcificações fisiológicas estarem bem definidas, depen-
dendo da apresentação das mesmas e da fase etária de apre-
sentação, o diagnóstico diferencial pode ser extenso.
Conclusões: Os métodos de imagem (TCM e RM) apresen-
tam alta sensibilidade e especificidade na detecção de calci-
ficações intracranianas. Nos casos do nosso estudo, propicia-
ram uma excelente diferenciação entre achados fisiológicos 
e patológicos, sendo que nos casos patológicos, permitiram 
boa avaliação etiológica. As calcificações intracranianas es-
tão relacionadas com diversas etiologias e padrões de ima-
gem sugestivos, porém que às vezes se sobrepõem, reforçan-
do a necessidade do radiologista conhecer as características 
desses padrões para contribuir com a elucidação diagnóstica 
e conduta clínica.
Autor Responsável: Isadora Carvalho Queiroz
E-mail: isadoracqueiroz@gmail.com
Palavras-Chave: Calcificações,Tomografia,Ressonância

PD.12.029
A NOVA CLASSIFICAÇÃO DOS TUMORES DO SIS-
TEMA NERVOSO CENTRAL: O QUE MUDOU?
Autores: LEITE, C.B.F.; PERDIZES, G.O.; DIAS JR, U.S.; 
VIEIRA, A.P.F.; OLIVEIRA, C.V.; LANCELLOTTI, C.L.P.; DO-
CEMA, M.F.L.; GODOY, L.F.S.; CERRI, G.G.; LEITE, C.C.;
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Introdução e objetivo(s): Os tumores do Sistema Nervoso 
Central (SNC) são um desafio diagnóstico do cotidiano do 
radiologista. O objetivo deste trabalho é abordar, de forma 
didática e ilustrativa, as principais mudanças da nova classi-
ficação de tumores do SNC da OMS, informando ao radio-
logista as principais implicações práticas desta importante 
mudança, bem como destacando os seus aspectos de imagem 
mais característicos.
Método(s): Será realizado um ensaio pictórico de casos diag-
nosticados e seguidos no nosso serviço, mostrando as carac-
terísticas típicas dos diferentes tumores, categorizando-os se-
gundo a nova classificação da Organização Mundial de Saúde.
Discussão: A OMS, em 2016, divulgou uma nova classifica-
ção dos tumores do Sistema Nervoso Central (SNC), revolu-
cionando uma clássica forma de catalogar estas neoplasias.
Tradicionalmente, os tumores do SNC eram classificados de 
acordo com suas linhagens tumorais, histogênese e carac-
terísticas microscópicas. Com a nova classificação, há uma 

ruptura do princípio de diagnosticar tumores apenas por suas 
características morfológicas, sendo, então, incorporados pa-
râmetros moleculares e genéticos. Esta adaptação pode impli-
car em um melhor refinamento das entidades definidas mole-
cularmente, permitindo uma melhor predição dos parâmetros 
clínicos e prognóstico dos diferentes tumores.
Conclusões: É de extrema importância para o radiologista 
conhecer as principais modificações em relação à classifica-
ção de 2007, suas novas entidades, variantes e padrões, bem 
como identificar os principais desafios na correlação das ca-
racterísticas moleculares e histopatológicas com as imagens 
radiológicas nos diferentes métodos.
Autor Responsável: Cristyano Bismark Ferreira Leite
E-mail: cristyano.bismark@gmail.com
Palavras-Chave: Tumores,SNC,Classificação,OMS,Glio-
mas,Glioblastomas

PD.12.037
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO FE-
TAL: DICAS PRÁTICAS PARA RECONHECER AS 
PRINCIPAIS PATOLOGIAS
Autores: DALAQUA, M.;  RIBEIRO, S.P.P.;  ARAÚJO, L.; 
HIRATA, F.; PIOVESAN, A.C.B.; BARBOSA JR, A.A.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s):A ressonância magnética do crâ-
nio fetal é importante ferramenta para o diagnóstico antena-
tal de doenças encefálicas congênitas, cujo prognóstico por 
vezes pode ser melhorado com a realização de procedimen-
tos intrauterinos. O objetivo deste trabalho é demonstrar as 
principais patologias encefálicas, bem como apresentar di-
cas práticas para o reconhecimento destas más-formações. 
Além disso, foi selecionado um caso dentro dos limites da 
normalidade para ilustrar a discussão sobre  técnica do exa-
me, sequências realizadas (maternas e fetais) e os principais 
marcos anatômicos que devem ser observados no encéfalo 
fetal normal.
Método(s): Foram selecionados casos de RM fetal realizados 
entre 2008 e 2018 por suspeitas de má-formação do sistema 
nervoso central, realizado em aparelho de 1,5T, sem a injeção 
de contraste endovenoso.
Discussão: Neste trabalho, faremos um resumo da anato-
mia normal do encéfalo fetal nas sequências ponderadas 
em T2 em 3 planos (axial, coronal e sagital), demonstrando 
também as demais sequências direcionadas para a análise 
do encéfalo e coluna fetal (FLAIR, difusão, suscetibilida-
de magnética e FIESTA). Em seguida, faremos um ensaio 
pictórico descrevendo os principais achados de imagem na 
RM fetal em algumas patologias de interesse clínico, com 
dicas práticas para o reconhecimento destas afecções, a sa-
ber: disgenesia do corpo caloso (incidência 0,5 a 2/10000), 
anencefalia (incidência 1,2/10000), porencefalia (incidên-
cia 1/10000), microlisencefalia (incidência indetermina-
da), má-formação de Chiari tipo II  antes e após correção 
antenatal por fetoscopia (incidência 1/1000), má-formação 
de Chiari tipo III (mais rara dentre as más-formações de 
Chiari), mielomeningocele com tubo neural fechado (in-
cidência indeterminada), má-formação de Dandy-Walker 
(incidência 1/30000), má-formação aneurismática da veia 
de Galeno  (correponde a 30% das más-formações vascu-
lares intracranianas da infância)  e infecção congênita por 
vírus coxsackie com derivação ventrículo-amniótica (inci-
dência indeterminada).
Conclusões: A importância da ressonância magnética do crâ-
nio fetal para diagnóstico antenatal de doenças neurológicas 
cresceu nos últimos anos, devido ao aprimoramento da técni-
ca e maior disponibilidade do método, sendo fundamental ao 
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radiologista reconhecer o encéfalo fetal normal, bem como 
saber identificar as principais más-formações encefálicas.
Autor Responsável: Mariana Dalaqua
E-mail: mari.dalaqua@gmail.com
Palavras-Chave: Má-formação,encéfalo,fetal,ressonância

PD.12.042
PRINCIPAIS NEOPLASIAS INCOMUNS DO SISTE-
MA NERVOSO CENTRAL NA POPULAÇÃO PEDIÁ-
TRICA: ANÁLISE DE 7774 CASOS
Autores: PEDRO, A.F.; FRANCA, A.H.; MENEZES, D.C.; 
RAIMUNDO, E.C.; FAÉ, I.S.; QUEIROZ, I.C.; FARIAS, 
L.P.G; GALON, M.V.; PEREIRA, M.F.P.; SANTANA, P.G.; 
SALES, T.S.; GUEDES, M.S.
Instituição: HOSPITAL ALVORADA, AMERICAS SER-
VIÇOS MÉDICOS, SÃO PAULO/SP
Introdução e objetivo(s): Os tumores do sistema nervoso 
central (SNC) são o segundo grupo de neoplasias pediátricas 
mais comum. Apresentam sintomas variados, que dependem 
basicamente da idade e localização a época da apresentação. 
Existe um grande numero de tipos histológicos neoplásicos 
no grupo etário pediátrico, a quase totalidade já bem estabele-
cida e descrita. Entretanto existe um grupo de lesões que são 
classificadas como incomuns, devido a sua baixa incidência 
nessa fase etária. Este trabalho tem como objetivo descrever 
a incidência e as características dos principais tumores inco-
muns do SNC em crianças.
Método(s): Foram avaliados de forma retrospectiva 7774 
casos de crianças, estudados por Ressonância Magnética 
(RM) e/ou Tomografia Computadorizada de Multidetectores 
(TCMD) do SNC, no período compreendido de janeiro de 
2011 a julho de 2018. Denominou-se tumores incomuns aque-
les cuja a porcentagem de ocorrência na população pediátrica, 
segundo a literatura, é baixa, geralmente abaixo de 1 a 2%.
Discussão: Dos 7774 casos estudados foram diagnostica-
dos 238 tumores do SNC, totalizando 3,06 % de incidência 
na nossa população. Dos 238 casos, 20 foram considerados 
incomuns, representando 8,4 % do total, sendo eles: astro-
blastoma infantil (01), tumor neural vacuolar multinodular 
(01), glioma nasal (01), oligodendroglioma pediátrico (01), 
glioblastoma supratentorial (02), ganglioglioma de tronco 
cerebral (01), neuroblastoma (01), estesioneuroblastoma 
(01), neurocitoma central (01), schwanoma fora do contexto 
de neurofibromatose (01), hemangioblastoma (01), cordoma 
intracraniano (01), rabdomiossarcoma (02), linfoma primário 
(02), meningioma (02, com e sem transformação sarcomato-
sa) e metástases (01). Todos os casos apresentaram confirma-
ção anatomopatológica.
Conclusões: Devido a alta incidência das neoplasias do 
SNC na fase etária pediátrica, as principais características 
histológicas e radiológicas deste tipo de tumores já esta bem 
definida na literatura, entretanto o medico radiologista deve 
estar atento para alguns tipos de neoplasias incomuns nessa 
população, com intuito de ampliar o espectro de diagnósticos 
diferenciais, com isso auxiliar o medico solicitante e evitar 
equívocos no tratamento.
Autor Responsável: Lucas de Pádua Gomes de Farias
E-mail: lucasdpadua@hotmail.com
Palavras-Chave: Pediátrico,Encéfalo,Neoplasias

PD.12.043
ANGIORRESSONÂNCIA INTRACRANIANA COM 
ESTUDO DAS PAREDES VASCULARES (VESSEL 
WALL IMAGING): GUIA PRÁTICO PARA O RECO-
NHECIMENTO DAS PRINCIPAIS PATOLOGIAS

Autores: DALAQUA M., RIBEIRO, S.P.P., LYRA T.C.B., 
ARCANJO-MARQUES T.L.M., IQUIZLI R., BARBOSA 
JR, A.A.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): Insultos vasculares intracranianos 
são frequentes na prática do radiologista, por vezes com diag-
nóstico diferencial desafiador. Utilizaremos casos de nosso 
serviço para ilustrar um guia prático de como reconhecer as 
principais patologias das artérias intracranianas (ateroscle-
rose, dissecção arterial, vasculite e desregulação do tônus 
vascular), tarefa muitas vezes impossível nos estudos não 
direcionados. O reconhecimento adequado dos diferentes 
padrões tem grande repercussão clínica e impacto direto no 
manejo terapêutico dos pacientes.
Método(s): Foram selecionados casos em que foram realiza-
das angiorressonâncias intracranianas com estudo das pare-
des vasculares entre 2015 e 2018 em aparelho de 3T, com a 
utilização de contraste endovenoso.
Discussão: O estudo de parede de vasos constitui ferramenta 
altamente eficaz para a avaliação das paredes arteriais, permi-
tindo o diagnóstico assertivo de várias patologias. A técnica 
consiste na aquisição de imagens de alta resolução volumé-
tricas e, por vezes, bidimensionais em alto campo magnético 
(3 Tesla), com supressão do sinal do sangue intravascular e 
do líquor, com sequências realizadas antes e após a injeção 
do meio de contraste paramagnético intravenoso. A sistema-
tização da avaliação das paredes vasculares permite o diag-
nóstico acurado na maioria dos casos, sendo propostos os 
seguintes passos para a avaliação: 1) Identificação das arté-
rias e segmentos comprometidos; 2) Padrão de espessamento 
parietal: excêntrico ou concêntrico; 3) Sinal em T1 e em T2 
(verificar presença de meta-hemoglobina, tecido fibroso, li-
pídeos e calcificações); 4) Presença e padrão do realce; 5) 
Identificação de “pitfalls”; 6) Reversibilidade dos achados 
em exame de seguimento.
Conclusões: O estudo por ressonância convencional care-
ce em especificidade para o diagnóstico das doenças das 
artérias intracranianas, devido à sua baixa resolução es-
pacial. O estudo de alta resolução direcionado à análise 
das paredes vasculares (VWI) através de seqüências es-
pecíficas em aparelhos de alto campo magnético é clini-
camente útil para diferenciar as principais patologias que 
podem acometer estes vasos. O reconhecimento de padrões 
específicos de alterações pode auxiliar o radiologista no 
diagnóstico diferencial.
Autor Responsável: Mariana Dalaqua
E-mail: mari.dalaqua@gmail.com
Palavras-Chave: angiorresonância,dissecção,ateromatose,-
vasoconstrição,MRI,VWI

PD.12.046
CALOTA E ENVOLTÓRIOS EXTRACRANIANOS: 
POR QUE A GENTE OLHA E NÃO VÊ?
Autores: RAIMUNDO, E.C.; PEREIRA, M.F.P.; FARIAS, 
L.D.P.G.D.; GUEDES, M.D.S.; SANTANA, P.G.; QUEI-
ROZ, I.C.; GALON, M.V.; PEDRI, A.F.; FERREIRA, 
R.H.Q.; ROCHA, R.C.F.
Instituição: HOSPITAL ALVORADA SÃO PAULO / AMÉ-
RICAS SERVIÇOS MÉDICOS
Introdução e objetivo(s): As lesões da calota craniana e en-
voltórios extracranianos estão presentes no dia a dia do ra-
diologista, mas, em muitos casos, passam despercebidas e, 
quando detectadas, geram um grande dilema diagnóstico, de-
vido à não especificidade e ao desconhecimento dos achados.
O presente estudo visa demonstrar as múltiplas lesões da 
calota e envoltórios extracranianos, incluindo variantes ana-
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tômicas, congênitas, traumáticas, inflamatórias, neoplásicas 
e miscelâneas.Descrever o padrão radiológico e reunir essas 
informações, que estão dispersas na literatura, servindo assim 
como ferramenta para o profissional radiologista no diagnós-
tico diferencial de lesões nessas topografias.
Método(s): Serão descritas mais de cinquenta lesões e va-
riações anatômicas da calota e envoltórios extracranianos.
Todos os casos foram confirmados por biópsia ou acompa-
nhamento clínico.
Discussão: Os envoltórios extracranianos são compostos 
por cinco camadas: pele; tecido conjuntivo; aponeurose da 
gálea; tecido conjuntivo frouxo e periósteo. A calota crania-
na pode ser dividida em três camadas: placa externa, dipolo 
e placa interna. Portanto, devido a essa constituição, a apre-
sentação radiológica pode ser bastante variada, tanto em 
termos de topografia quanto de imagem. Com a evolução 
tecnológica e maior acessibilidade aos exames radiológicos, 
a avaliação dessas regiões anatômicas tornou-se mais fre-
quente e necessária.
Conclusões: A calota e os envoltórios extracranianos são lo-
cais de variações anatômicas e lesões das mais diversas etio-
logias e com padrões de imagem que às vezes se sobrepõem. 
Assim, o conhecimento do radiologista sobre esses padrões e 
ter um material de fácil acesso para a pesquisa é importante 
para um diagnóstico mais preciso.
Autor Responsável: Enrique Caetano Raimundo
E-mail: caetanoenrique@gmail.com
Palavras-Chave: Calota,Envoltórios,lesões,Variações

PD.12.061
ESTUDO DA PAREDE VASCULAR ATRAVÉS DA 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: UM NOVO MARCO 
NO DIAGNÓSTICO DAS VASCULITES CEREBRAIS
Autores: CASTRO, P. N. P.; PINTO, L. E. S.; SANTOS, R. 
Q.; GOMES, C. M. P.; ABREU, P. P.; WAJNBERG, C. M. 
G.; MOREIRA, D. M.
Instituição: AMERICAS MEDICAL CITY
Introdução e objetivo(s): O diagnóstico acurado das vas-
culites cranianas é crucial no direcionamento terapêutico. 
Estas vasculopatias são caracterizadas por intensa atividade 
inflamatória na parede vascular. A angioRM arterial con-
vencional pela técnica 3D time-of-flight (TOF) é útil para 
avaliação do fluxo luminal, entretanto bastante limitada na 
demonstração da parede vascular inflamada. Neste contex-
to, uma técnica aprimorada recentemente emerge com gran-
de destaque na avaliação da parede do vaso. A sequência 3D 
T1 “dark-blood” possibilita supressão do fluxo no interior 
do lúmen vascular, permitindo o estudo de sua parede.  No 
caso das vasculites, são evidenciadas áreas de espessamen-
to concêntrico e ávido realce pelo meio de contraste da 
parede vascular. Nas vasculopatias não inflamatórias, o re-
alce pelo contraste é mínimo ou ausente. Nosso objetivo é 
demonstrar aspectos típicos de imagem das vasculites com 
ênfase na sequência 3D T1 “dark-blood”.
Método(s): Foi revisto o arquivo digital de nossa instituição 
e avaliados retrospectivamente pacientes com diagnóstico fi-
nal de vasculite, incluindo vasculite por sarcoidose, vasculite 
relacionada a colagenose, arterite primária do SNC e arterite 
temporal.  Estes pacientes foram submetidos a exame de RM 
em aparelho 3T (Skyra, Siemens), seguindo protocolos que 
incluíram a sequência 3D T1 “dark- blood” após administra-
ção endovenosa de gadolínio.
Discussão: Os principais achados foram áreas de ávido realce 
e espessamento concêntrico da parede vascular, condicionan-
do estreitamento e oclusão luminal. Sequências adicionais 
objetivando avaliação do parênquima cerebral mostraram 

alterações isquêmicas e edematosas nas regiões afetadas. 
Ademais, caso de arterite temporal demonstrou severa tor-
tuosidade, espessamento parietal e realce da artéria temporal 
acometida. O estudo da parede vascular adicionalmente pode 
ser útil para acompanhamento da resposta terapêutica. Con-
trole evolutivo de vasculite por sarcoidose demonstrou signi-
ficativa redução do espessamento e realce da parede vascular 
após tratamento imunossupressor.
Conclusões: O estudo da parede vascular por RM pela téc-
nica “dark-blood” é de enorme utilidade na demonstração de 
alterações inflamatórias da parede vascular, possibilitando o 
diagnóstico preciso de vasculites frente a vasculopatias não 
inflamatórias. Além disso, pode ser útil no acompanhamento 
após terapêutica imunossupressora.
Autor Responsável: Pedro Neves Paiva de Castro
E-mail: pnpdc@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Vasculitis,Magnetic Resonance Imaging, 
Stroke,Sarcoidosis

PD.12.068
LESÕES CÍSTICAS INTRACRANIANAS NÃO NEO-
PLÁSICAS- NEM TUDO SÃO CISTOS ARACNOIDES
Autores: ALMEIDA, L. B.; SIMEÃO, T. B.; HOLLANDA, 
R.; PEREIRA, R. G.; NIEMEYER, B.; MUNIZ, B. C.
Instituição: 3D DIAGNOSTICO / HOSPITAL REDE CASA
Introdução e objetivo(s): Cistos intracranianos são achados 
comuns na tomografia computadorizada e na ressonância 
magnética, sendo a maioria dos casos achados incidentais em 
pacientes assintomáticos. Os cistos aracnoides são os cistos 
intracranianos mais comuns e correspondem aproximada-
mente 1% de todas as massas intracranianas, estão geralmen-
te localizados no espaço subaracnóide e são caracterizados 
como cistos  circunscritos, com parede imperceptível, deslo-
cando estruturas adjacentes e seguindo o padrão hipodenso 
na tomografia computadorizada e hiperintenso em T2 com 
supressão na sequência FLAIR na ressonância magnética. 
Neste artigo serão apresentadas as principais características 
radiológicas de lesões císticas intracranianas não neoplási-
cas, exceto o cisto aracnoide, a fim de conhecer e diferenciar 
as possibilidades diagnósticas com base em sua localização e 
nas características de sinal nas diferentes sequências.
Método(s): Serão utilizadas imagens provenientes do nosso 
arquivo digital dos últimos 5 anos para a ilustração deste en-
saio pictórico, confirmados por achados de imagem ou por 
estudo histopatológico.
Discussão: As lesões císticas intracranianas apresentam 
amplo espectro patológico e de imagem, sendo que al-
gumas requerem tratamento, enquanto a maioria perma-
necem assintomáticas e não necessitam de acompanha-
mento ou intervenção. Porém a etiologia destas lesões 
variam tornando o diagnóstico diferencial um desafio. 
Podem ser divididas em intra-axial e extra-axial e cada 
uma em supra e infra-tentorial. As extra-axiais ainda 
podem ser divididas nas lesões que acometem ou não a 
linha média e as intra-axiais em parenquimatosas e in-
traventriculares.
Conclusões: Um amplo espectro de doenças podem causar 
lesões císticas intracranianas não neoplásicas resultando as-
sim em um desafio de diagnóstico. A combinação de achados 
de imagem, como intensidade de sinal e localização, associa-
das a história clínica e idade do paciente são de suma impor-
tância para o diagnóstico diferencial.
Autor Responsável: Leticia Baldez de Almeida
E-mail: leticiabaldez@hotmail.com
Palavras-Chave: Lesão cistica,Cistos não neoplásicos
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PD.12.070
NEM SEMPRE É ESCLEROSE MÚLTIPLA: O DIAG-
NÓSTICO DIFERENCIAL E AS PRINCIPAIS CARAC-
TERÍSTICAS USANDO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.
Autores: DE BEM, R.B. ; CASTRO, P. N. P. ; NETTO, 
E.C.C. ; CRUZ JR, L.C.H.
Instituição: MULTI IMAGEM / IPANEMA - DASA RJ
Introdução e objetivo(s): A esclerose múltipla (EM) é o dis-
túrbio desmielinizante do sistema nervoso central (SNC) mais 
comum, porém muitos distúrbios hereditários e adquiridos po-
dem mimetizar a EM e devem ser incluídos no diagnóstico di-
ferencial de lesões semelhantes à EM. Quando características 
incomuns ou sinais de alerta estão presentes, a exclusão de diag-
nósticos diferenciais que possam mimetizar a EM é necessária, 
como outras doenças desmielinizantes (encefalomielite aguda 
disseminada – ADEM, ou neuromielite óptica - NMO) e do-
enças vasculares, metabólicas, tóxicas, genéticas ou tumorais.  
Doenças inflamatórias desmielinizantes idiopáticas incluem um 
amplo espectro de doenças, e a presença concomitante de lesões 
típicas da EM é uma dica importante para elucidar os diagnós-
ticos diferenciais, sendo necessário e essencial a diferenciação 
de lesões neoplásicas, evitando assim biópsias desnecessárias.
Método(s): O objetivo deste trabalho é apresentar um arquivo 
dos últimos cinco anos, documentados por ressonância mag-
nética (RM) em nossa instituição, por meio de um ensaio ico-
nográfico, realizando uma revisão sucinta da literatura atual, 
sobre os principais aspectos de imagem de diversas doenças 
desmielinizantes comuns e incomuns, destacando a funda-
mental importância do radiologista na elucidação diagnóstica.
Discussão: Revisão do consenso dos critérios de doenças 
desmielinizantes do SNC. Discutir as técnicas de RM. Revi-
sar formas atípicas e que mimetizam doenças desmielinizan-
tes: EM; ADEM; Doença de Leigh; NMO; Doenças inflama-
tórias desmielinizantes idiopáticas; Outras. Resumo com os 
principais achados da RM.
Conclusões: É fundamental que o médico radiologista iden-
tifique os sinais de alerta na ressonância magnética, o que 
possibilita um diagnóstico mais preciso nos casos suspeitos 
de EM, através de uma correlação entre as imagens, dados 
clínicos e laboratoriais.
Autor Responsável: RODRIGO BEBER DE BEM
E-mail: rodrigodebem@gmail.com
Palavras-Chave: multiple sclerosis,differential diagno-
sis,magnetic resonance imaging,esclerose múltipla,diagnós-
tico diferencial,imagem por ressonância magnética

PD.12.071
ENCEFALITE VIRAL BITALÂMICA: ABORDAGEM 
PRÁTICA ATRAVÉS DA RESSONÂNCIA MAGNÉTI-
CA EM BUSCA DE DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS
Autores: PINTO, L.E.S; CASTRO, P.N.P; SANTOS, R.Q; 
GOMES, C.M.P; ABREU, P.P; WAJNBERG, C.M.G; MO-
REIRA, D.M; BRAGANÇA, E.
Instituição: AMERICAS MEDICAL CITY
Introdução e objetivo(s): As encefalites virais estão se tor-
nando cada vez mais comuns na sociedade atual. Elas são 
resultado da infecção do parênquima cerebral por inúmeros 
patógenos, os quais apresentam aspecto clínico e imaginoló-
gico semelhantes. A ressonância magnética é a modalidade 
de escolha para o diagnóstico de todos os tipos de encefalites 
e seus diagnósticos diferenciais. O objetivo deste trabalho é 
descrever e ilustrar os achados de imagem da encefalite viral 
bitalâmica e seus diagnósticos diferenciais.
Método(s): Foram selecionados casos de diversas patologias 
que envolvem o tálamo bilateralmente e fazem diagnóstico 

diferencial com a encefalite viral bitalâmica, sendo realizada 
uma breve revisão dessas patologias e seu padrão no estudo 
de ressonância magnética.
Discussão: As lesões bitalâmicas são raras e possuem um 
espectro limitado de diagnósticos diferenciais onde estão 
incluidos os processos metabólicos e tóxicos, infecções, 
lesões vasculares e neoplásicas. A história do paciente e as 
características de imagem, são muito importantes na ava-
liação dos diagnósticos diferenciais. A ressonância mag-
nética é a modalidade de escolha no estudo destas lesões.
Conclusões: As lesões bilaterais do tálamo têm uma gran-
de variedade de causas, sendo a ressonância magnética uma 
ferramenta essencial na busca por diagnósticos diferenciais. 
A descrição minuciosa dos achados de imagens e clínicos 
associados pode estreitar enormemente os diagnósticos dife-
renciais, possibilitando melhor manejo clínico do paciente e 
evitando biópsias potencialmente danosas.
Autor Responsável: Luciana Emery de Siqueira Pinto
E-mail: luluemery@outlook.com
Palavras-Chave: bitalamicas

PD.12.078
LINFOMA PRIMÁRIO DO SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL: ASPECTOS CLÍNICOS E RADIOLÓGI-
COS NO IMUNOCOMPETENTE E NO IMUNOCOM-
PROMETIDO.
Autores: BASSO, C. F.; DINIZ, L. V.; SAAD, F. M.; NE-
VES, G. B; ROÇA, C. T.; RODRIGUES, L. P.; VELOSO, J. 
C. V ANTUNES, P. E. H.; JUNIOR, L. A. J.
Instituição: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - 
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
Introdução e objetivo(s): Os linfomas primários do sistema 
nervoso central (LPSNC) estão se tornando cada vez mais 
frequentes, representando a terceira neoplasia primária mais 
comum do SNC, atrás dos meningiomas e dos tumores de 
origem glial. Em sua maioria, são do tipo não Hodgkin de cé-
lulas B, podendo ser primários (acometimento exclusivo do 
SNC) ou secundários à doença linfoproliferativa sistêmica. 
As imunodeficiências - sejam primárias (pacientes HIV po-
sitivos, por exemplo) ou adquiridas (pacientes pós-transplan-
tes de órgãos em regime de imunossupressão, por exemplo) 
- aumentam consideravelmente o risco de desenvolvimento 
de neoplasias linfoproliferativas. O presente trabalho visa 
ilustrar as particularidades dos LPSNC nos indivíduos imu-
nocompetentes e nos imunocomprometidos, com relação aos 
aspectos epidemiológicos, clínicos e radiológicos.
Método(s): Foi realizada uma revisão da literatura sobre o as-
sunto, exemplificando com casos de LPSNC do nosso serviço 
dos últimos 5 anos. Os aspectos clínicos e epidemiológicos 
foram colhidos nos prontuários eletrônicos e os aspectos ra-
diológicos incluem os estudos de tomografia computadoriza-
da (em aparelhos multislide Activision 16 e Optima 660) e de 
ressonância magnética (aparelho  Verio 3T), incluindo ainda 
as sequências avançadas como  difusão, perfusão e espectros-
copia. Dentro do grupo dos pacientes imunocomprometidos, 
foram apresentados casos de indivíduos com infecção pelo 
HIV/AIDS e nos transplantado em regime de imunossupres-
são, que compreende o espectro das desordens linfoprolifera-
tivas pós-transplante (DLPT). Todos os pacientes apresentam 
estudo histopatológico para confirmação do diagnóstico.
Discussão: A incidência dos LPSNC está aumentando nos 
últimos anos devido à epidemia de HIV/ AIDS e pelo au-
mento do número de indivíduos transplantados em regime 
de imunossupressão. A exposição do médico radiologista, 
principalmente aqueles em fase de treinamento, as diferentes 



71Caderno de Resumos de Painéis

apresentações possíveis das doenças linfoproliferativas cons-
titui tarefa fundamental para a expansão dos diagnósticos 
diferenciais ao se avaliar neoplasias do SNC. O papel das se-
quências avançadas nos estudos de ressonância é primordial 
para o diagnóstico diferencial com outras neoplasias e com as 
infecções oportunistas.
Conclusões: Apesar da existência de sobreposições de ca-
racterísticas radiológicas, sobretudo com outras neoplasias 
do SNC e infecções oportunista, a apresentação das doenças 
linfoproliferativas pode ser avaliada com relativa acurácia 
pelo radiologista quando utilizada as sequências tradicionais 
e avançadas.
Autor Responsável: Caio Ferraz Basso
E-mail: caiofbasso@gmail.com
Palavras-Chave: PCNSL,CNS,SNC,Linfoma

PD.12.081
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E AVALIAÇÃO DAS 
LESÕES SELARES E PARASELARES
Autores: DE BEM, R.B. ; CASTRO, F.S.P.; DE PINHO, L. 
K. J.; GADELHA, M.R.; VENTURA, N.
Instituição: INSTITUTO ESTADUAL DO CÉREBRO 
PAULO NIEMEYER / RJ
Introdução e objetivo(s): Tumor e condições semelhantes a 
tumores podem envolver a região selar e parasselar e sua lo-
calização anatômica é essencial na criação de seu diagnóstico 
diferencial. A ressonância magnética (RM) é importante para 
a caracterização completa, incluindo localização, extensão 
regional ou invasão, e também acompanhamento após tra-
tamento clínico ou cirúrgico. A tomografia computadorizada 
(TC) é complementar à RM na suspeita de alterações ósseas. 
Lesões vasculares, como aneurisma, podem envolver a re-
gião selar. Angiografia por TC ou RM deve ser realizada se 
houver suspeita. A avaliação por RM deve ser realizada com 
protocolo para a região selar, utilizando sequência ponderada 
em T2, nos cortes sagital e coronal, bem como sequências 
antes e após a administração endovenosa de contraste em se-
quência ponderada em T1 sagital e coronal, com uma espes-
sura de corte de 2,5 mm, são os planos ideais para examinar a 
região selar e parasselar.
Método(s): O objetivo deste trabalho é apresentar um arquivo 
dos últimos cinco anos, documentados por ressonância mag-
nética em nossa instituição, por meio de um ensaio iconográ-
fico, realizando uma revisão sucinta da literatura atual, sobre 
os principais aspectos de imagem de diversas lesões selares e 
parasselares, comuns e incomuns, destacando a fundamental 
importância do radiologista na elucidação diagnóstica.
Discussão: Abordagem para análise das lesões selares e pa-
rasselares, para patologias comuns / incomuns.
Protocolo selar típico de RM. Revisão dos achados de ima-
gem: 1) Lesões Sólidas: 1.1) Origem Hipotalâmica-quiasmá-
tica / tubérculo cinéreo: Glioma; Germinoma; Hamartoma 
do tubérculo cinéreo; Histiocitose de células de Langerhans. 
1.2) Origem nas estruturas laterais: aneurisma; meningioma. 
1.3) Origem no clivus: Cordoma 2) Lesões Císticas: Sela va-
zia; Cisto Aracnoide; Cisto da bolsa de Rathke; Craniofarin-
gioma. Resumo com os principais achados na RM das lesões 
selares e parasselares.
Conclusões: Inúmeros processos patológicos podem envolver 
a região selar e parasselar, sendo o conhecimento da anatomia 
e dos principais diagnósticos diferenciais, além das informa-
ções clínicas, essencial para facilitar o correto diagnóstico.
Autor Responsável: RODRIGO BEBER DE BEM
E-mail: rodrigodebem@gmail.com
Palavras-Chave: Sellar,parasellar,suprasellar,pituitary,Ca-
vernous sinus,MR imaging

PD.12.082
AVALIAÇÃO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
(RM) DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC) FE-
TAL: O QUE APRENDEMOS NA ÚLTIMA DÉCADA, 
PROTOCOLO DE IMAGEM E APLICAÇÕES.
Autores: ROCHA, R.D.; BAE, S.M.B.; GARCIA, L. A. L.; 
MAIA JR., A. C. M.; FRAGOSO, D.C.; DA SILVA, C.J, 
TOYAMA, C.
Instituição: GRUPO FLEURY
Introdução e objetivo(s): A RM fetal é uma ferramenta adi-
cional na avaliação do sistema nervoso fetal e tem sido usada 
como complemento a ultrassonografia (USG) pré-natal. O 
uso clínico crescente dessa modalidade se deve ao desenvol-
vimento de técnicas ultrarrápidas de ressonância magnéti-
ca, que produzem imagens multiplanares de alta resolução, 
permitindo uma melhor diferenciação do tecido normal do 
anormal e assim auxiliando na procura de anormalidades não 
identificadas pela USG. Pretendemos discutir o protocolo de 
imagem, as aplicações da RM do SNC fetal e demonstrar a 
experiência do nosso serviço dos últimos 10 anos através de 
casos ilustrativos.
Método(s): Selecionamos retrospectivamente os exames de 
RM fetal do SNC dos últimos 10 anos com relatório anormal 
de nossa instituição, descrevendo os principais achados que 
podem auxiliar no diagnóstico etiológico, correlacionando 
com as alterações da USG.
Discussão: A RM fetal do SNC pode ser empregada para 
confirmar e caracterizar anomalias cerebrais detectadas 
pela ultrassonografia pré-natal de rotina, assim como au-
xiliar na identificação de alterações ocultas à USG. Os 
estudos demostraram que a RM fetal pode detectar anor-
malidades ultrassonograficamente ocultas em até 50% dos 
casos com uma variedade de indicações. O papel da RM 
fetal na abordagem das malformações congênitas do SNC, 
seja verificando ausência de anormalidade, confirmando 
anormalidades detectadas ultrassonograficamente ou des-
cobrindo anormalidades adicionais, tem mostrado afetar 
a tomada de decisão clínica, com implicações no aconse-
lhamento ao paciente e mudanças no manejo durante gra-
videz e no prognóstico. Além de exemplificar com casos 
clínicos, ressaltamos a importância do protocolo de ima-
gem, que se não direcionado à hipótese diagnóstica pode 
dificultar a detecção e/ou caracterização de determinadas 
anormalidades.
Conclusões: Discutimos os achados de imagem típicos de 
RM fetal do SNC através de casos ilustrativos, bem com o 
protocolo de imagem e suas aplicações, que ajudaram a es-
treitar ou confirmar o diagnostico de algumas das malforma-
ções e eventos destrutivos do SNC fetal. Uma boa compre-
ensão destas possíveis anormalidades é fundamental para o 
correto diagnóstico, tendo implicações no manejo pré-natal 
e no prognóstico.
Autor Responsável: Rafael Dais da Rocha
E-mail: rafael.rocha@grupofleury.com.br
Palavras-Chave: CNS,Congenital CNS abnormality,Fetal 
MRI,SNC,Anormalidade congênita do SNC,Ressonância 
magnética fetal

PD.12.084
ENCEFALITE AUTO-IMUNE: NEM SEMPRE LÍMBICA.
Autores: SCOPPETTA, T.L.P.D.; NUNES, D.M.; LEITE, 
C.C.; TOYAMA, C.; DA SILVA, C.J.
Instituição: HOSPITAL SÃO CAMILO, SCOPP DIAG-
NÓSTICOS, FLEURY MEDICINA E SAUDE, HOSPITAL 
DAS CLINICAS DA CIDADE DE SÃO PAULO.
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Introdução e objetivo(s): A encefalite auto-imune é um 
diagnóstico clínico difícil devido às semelhanças nos acha-
dos clínicos, de imagem e laboratoriais de muitas formas de 
encefalite auto-imune e infecciosa. Descrever uma série de 
casos de encefalite auto-imune com apresentações clínicas e 
por imagem de comprometimento encefálico extra-límbico.
Método(s): Coletamos diversos casos confirmados do arqui-
vo didático de quatro instituições  do grupo de autores para a 
elaboração do ensaio pictórico.
Discussão: Encefalite auto-imune é uma causa importan-
te de alteração do nível de consciência e síncope que foi 
reconhecida recentemente na literatura médica. Encefalite 
limbica é uma causa comum de síndrome paraneoplásica 
clássica (aproximadamente 70%). Entretanto, existem ou-
tros padrões de imagem, como o comprometimento do tron-
co encefálico, cerebelo, medula espinal e substância branca 
dos hemisférios cerebrais. O reconhecimento das formas de 
apresentação não comuns evita atraso no diagnóstico e pos-
sibilita o tratamento precoce.
Conclusões: O neurorradiologista deve estar familiarizado 
não somente com as manifestações clássicas de encefalite au-
toimune, mas também com as apresentações extra-límbicas.
Autor Responsável: Thiago Luiz Pereira Donoso Scoppetta
E-mail: thiagoscoppetta@hotmail.com
Palavras-Chave: encefalite,auto-imune,cerebelite,limbica

PD.12.088
GLIOBLASTOMA: UM TUMOR MULTIFORME
Autores: FONSECA, A.P.A.; PADILHA, I.G.; PETTEN-
GILL; A.L.M.; PACHECO, F.T.; NUNES, R.H.; MAIA JR, 
A.C.M.; ROCHA, A.J.
Instituição: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE-
RICÓRDIA DE SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): O glioblastoma (GBM) é a ne-
oplasia intracraniana primária mais comum em adultos. O 
GBM é um tumor agressivo, em grande parte resistente à te-
rapia e com prognóstico ruim. A recente atualização da OMS 
descartou o termo "multiforme" do léxico e, portanto, é pre-
ferível referir-se a esses tumores apenas como glioblastomas. 
Embora o termo "multiforme" não deva ser utilizado, esse 
tumor apresenta múltiplas formas e padrões de apresentação, 
e seu reconhecimento é essencial no diagnóstico precoce e 
consequente prognóstico.
Método(s): Após revisar os arquivos de nossa instituição, 
selecionamos casos demonstrando GBM em diferentes cená-
rios, incluindo aqueles com apresentação e diagnóstico pre-
coce, além dos seus múltiplos padrões de apresentação e os 
aspectos pós-tratamento. Nosso objetivo é revisar e discutir 
os múltiplos padrões de imagem do GBM, relacionando-os 
à patogênese, classificação, aspectos histológicos e molecu-
lares. Além disso, descrever, através de casos ilustrativos, os 
diversos cenários diagnósticos, incluindo o glioblastoma de 
início precoce e seus diagnósticos diferenciais.
Discussão: Em 2016, a OMS divulgou uma atualização para 
a classificação dos tumores cerebrais. A categoria dos glio-
mas foi significativamente reorganizada, sendo agora defi-
nidos por características moleculares e genéticas. O GBM 
atualmente é subdividido com base na presença ou ausência 
da mutação do IDH. É provável que a maioria dos GBM 
previamente reconhecidos fossem do tipo IDH selvagem, e 
a maioria dos GBM secundários fossem IDH mutantes. A 
clássica apresentação de imagem do GBM é uma lesão infil-
trativa heterogênea, com realce anelar. No entanto, estes tu-
mores também podem se manifestar como doença multifocal 
ou com características de imagem mais incomuns, conforme 
abordaremos neste trabalho.

Conclusões: O radiologista deve estar ciente dos diferen-
tes cenários possíveis em relação à ampla variabilidade dos 
padrões de imagem do GBM, para dar suporte ao diagnós-
tico precoce, ajudando no tratamento e no follow-up destes 
pacientes.
Autor Responsável: Ana Paula Alves Fonseca
E-mail: anapaf.fonseca@gmail.com
Palavras-Chave: Glioblastoma;,Neoplasm

PD.12.089
SIDEROSE SUPERFICIAL: ONDE PROCURAR.
Autores: SCOPPETTA, T.L.P.D.; FRAGOSO, D.C.; TOYA-
MA, C.; DA SILVA, C.J.
Instituição: FLEURY MEDICINA E SAUDE; HOSPITAL 
SÃO CAMILO; SCOPP DIAGNÓSTICOS
Introdução e objetivo(s): O objetivo desse ensaio pictóri-
co é ilustrar e descrever a fisiopatologia, a história natural, 
as causas e as apresentações clínicas e de imagem de uma 
série de patologias que se apresentam com siderose super-
ficial (SS).
Método(s): Foi realizado estudo retrospectivo e descritivo 
dos exames de RM do crânio e da coluna realizados em 
nosso serviço. Demonstraremos uma série de patologias 
que se apresentam com SS, com ênfase para a demonstra-
ção da origem do sangramento. Ao final propomos um al-
goritmo diagnóstico.
Discussão: A siderose superficial do SNC é uma entidade clí-
nica rara que resulta da deposição crônica de hemossiderina 
na superfície subpial do cérebro e da medula espinal, levando 
à deterioração neurológica gradual e progressiva. Embora a 
ataxia da marcha e o déficit auditivo neurossensorial lenta-
mente progressivos sejam os principais sintomas, a história 
clínica de hemorragia subaracnoidea é frequentemente au-
sente. Nesse cenário, os exames de imagem são fundamentais 
não apenas para demonstrar a deposição de hemossiderina, 
mas também para desvendar a fonte de sangramento, embora 
em alguns casos não seja identificado mesmo com toda a pro-
pedêutica radiológica disponível (RM de todo o neuroeixo, 
mielografia por TC, ângio-RM e angiografia). É imperativo 
que os radiologistas sejam treinados para procurar as possí-
veis fontes comuns e incomuns de sangramento (como trau-
ma, cirurgia, angiopatia amilóide cerebral, trombose de seio 
dural ou de veia cortical, duropatias, neoplasias e patologias 
vasculares). Para simplificar o raciocínio das principais cau-
sas de SS, introduzimos um algoritmo de diagnóstico consi-
derando a idade, a localização da SS e os achados associados.
Conclusões: A siderose superficial não é um achado de ima-
gem incomum nos exames do encéfalo por RM. É imperativo 
que os radiologistas conheçam as causas potenciais de SS e 
saibam indicar de forma custo-efetiva os exames de imagem 
em cada caso em particular. O algoritmo de diagnóstico pode 
simplificar o treino de diagnóstico diferencial da SS.
Autor Responsável: Thiago Luiz Pereira Donoso Scoppetta
E-mail: thiagoscoppetta@hotmail.com
Palavras-Chave: siderose,hipotensão,trombose,angiopatia,-
tumor,malformação,duropatia
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REVISÃO DE LITERATURA

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.12.012
TUMOR NEURONAL MULTINODULAR VACUO-
LAR: RELATO DE QUATRO CASOS E DISCUSSÃO 
SOBRE A NATUREZA DESSA LESÃO
Autores: BARTELS, R.; LIMA, M. R.; TORRES, L.
Instituição: HOSPITAL MOINHOS DE VENTO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Apresentaremos qua-
tro casos de tumor neuronal multinodular vacuolar (TNMV) 
ilustrados por achados de imagem por ressonância magnética 
(IRM) e discutiremos a natureza e a etiologia dessa lesão, 
seja ela uma malformação ou uma verdadeira neoplasia, revi-
sando brevemente seu quadro clínico, aspectos patológicos e 
estratégias de tratamento.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): O 
TNMV foi classificado pela Organização Mundial da Saú-
de (OMS) como uma entidade neoplásica distinta do sistema 
nervoso central (SNC) em 2016. A apresentação mais comum 
dessa lesão é um grupo de nódulos de tamanhos variados ao 
longo da superfície interna do córtex, incidentalmente en-
contrado, geralmente assintomático, sendo hiperintenso nas 
imagens ponderadas em T2 e nas imagens adquiridas em 
"fluid-attenuated inversion recovery" (FLAIR), sem efeito de 
massa, restrição nas imagens ponderadas em difusão (DWI) 
ou realce pelo contraste na IRM. A avaliação histológica re-
vela pequenos nódulos com proeminente vacuolização intra-
celular e estromal. Sendo o TNMV uma lesão benigna, não 
agressiva e clinicamente indolente, ele tem sido categoriza-
do como uma lesão "leave me alone" (deixe-me em paz), ou 
seja, nenhum tratamento é necessário a menos que seja com-
provadamente epileptogênica.
Discussão: Após a descrição do TNMV em 2013, surgiu 
um debate sobre a natureza dessa lesão devido as suas ca-
racterísticas benignas em termos clínicos e de imagem. As 
células tumorais tipicamente expressam antígenos gliais e 
neuronais, como sinaptofisina, HuC / HuD e Olig2, motivo 
pelo qual o TNMV foi descrito inicialmente como uma mal-
formação. Imunomarcadores tumorais convencionais não 
auxiliaram a distinguir se o TNMV era uma malformação 
ou uma neoplasia clonal verdadeira. Uma pesquisa recen-
te analisou amostras de tecido de arquivo de oito pacientes 
diagnosticados com TNMV. Foram encontradas alterações 
genéticas que ativam a via de sinalização da proteína qui-
nase ativada por mitógeno (MAPK), similar aos ganglio-
gliomas, astrocitomas pilocíticos e tumores neuroepiteliais 
disembiroplásticos, mas diferindo de algum modo genético 
de cada um deles.
Conclusões: Recentemente descrita como uma lesão neuro-
nal distinta, o TNMV é frequentemente um achado incidental 
em pacientes assintomáticos, com aspectos histológicos e de 
imagem típicos e benignos. Caracterizado como uma malfor-
mação por alguns autores, pesquisas recentes sugerem a ori-
gem neoplásica dessa lesão, embora nenhum tratamento seja 
usualmente requerido devido ao seu prognóstico favorável.
Autor Responsável: Rodrigo Bartels
E-mail: bartels3@gmail.com
Palavras-Chave: Multinodular and vacuolating neuronal tu-
mor,Magnetic resonance imaging,Diffusion-weighted imaging

PI.12.016
ALTERAÇÕES DE IMAGEM RELACIONADAS AO 
BEVACIZUMAB – RELATO DE CASOS E REVISÃO 
DA LITERATURA
Autores: KUSSANO, I.C.T; HIRATA, F.C.C; BARBOSA-
-JUNIOR, A.A. ; SILVA, F.A.B; DO NASCIMENTO, F.B.P.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relato de casos e revisão 
da literatura a respeito das alterações de imagens (ressonância 
magnética) associadas ao uso do antiangiogênico bevacizu-
mab (BRIA – Bevacizumab Related Imaging Anormalities) 
em pacientes em tratamento para tumores gliais de alto grau.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Foram 
revisados artigos que descrevem alterações de imagens relacio-
nadas ao uso do antiangiogênico e alguns casos observados em 
nossa instituição foram descritos.
Resultados e discussão: O bevacizumab, comercializado 
desde 2004 sobre o nome Avastin™, é um anticorpo mono-
clonal recombinante que inibe o fator de crescimento vascular 
endotelial A (VEGF-A – Vascular Endothelial Growth Factor 
A), bloqueando a angiogênese em uma série de doenças. Um 
subgrupo de pacientes em uso do Bevacizumab para tratamen-
to de gliomas de alto grau desenvolve áreas de restrição à difu-
são, geralmente próximo ao leito cirúrgico. Essas alterações, a 
priori interpretadas como tumor hipercelular, foram descritas 
como áreas de isquemia e necrose atípica, que se mantêm inal-
teradas ao longo de todo o tratamento. O mecanismo para sua 
ocorrência ainda não foi determinado mas existem teorias a 
cerca de hipóxia crônica e alterações vasculares que impedem 
a livre migração de macrófagos para as áreas afetadas.
Conclusões: O espectro de alterações de imagens associado 
ao bevacizumab é objeto de estudo em diversos serviços de 
tratamento de gliomas de alto grau, porém, visto a dificulda-
de para a confirmação histopatológica, não existe consenso 
sobre sua real incidência, fisiopatologia e desfecho. A gran-
de importância é a sua diferenciação de áreas de verdadeira 
progressão tumoral, visto que isso influencia o tratamento e 
prognóstico desses pacientes. Há relatos na literatura que as 
BRIA sejam relacionadas a melhor sobrevida. Essa diferen-
ciação muitas vezes não é fácil,  podendo ser utilizadas fer-
ramentas como as técnicas avançadas de perfusão cerebral e 
espectroscopia de prótons e também o follow-up / seguimen-
to dos pacientes.
Autor Responsável: Ivan Cesar Tanaka Kussano
E-mail: ivan.kussano@gmail.com
Palavras-Chave: RM,DIFUSÃO,PERFUSÃO,BEVACIZU-
MAB

RELATO DE CASO

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.12.011
ENXAQUECA OFTALMOPLÉGICA: RELATO DE CASO
Autores: AMORIM, P.M.; CASTRO, C.E.S.; SOUZA, L.O.
Instituição: HOSPITAL SANTA ISABEL - ASSOCIAÇÃO 
CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar o caso de um 
paciente com Enxaqueca Oftalmoplégica (EO), enfatizando 
as manifestações radiológicas da doença.
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História clínica: Paciente de 36 anos de idade, sexo femini-
no, com histórico de enxaqueca na adolescência, interna para 
investigação de cefaléia pulsátil associada a paralisia de 3º 
nervo craniano à esquerda, evoluindo com melhora espon-
tânea completa dos sintomas após 36 horas. Foi realizada 
ressonância magnética (RM) do crânio, que mostrou discreto 
espessamento do nervo oculomotor esquerdo em seu trajeto 
cisternal, com hipersinal em T2/FLAIR e realce ao meio de 
contraste endovenoso.
Discussão e diagnóstico: A enxaqueca oftalmoplégica é uma 
síndrome rara, que se caracterizada pela associação de ce-
faléia com características de enxaqueca e paresia de um ou 
mais nervos oculares (comumente o III nervo), na ausência 
de outra lesão intracraniana demonstrável, exceto as altera-
ções à RM do próprio nervo afetado. A síndrome é mais fre-
quente no sexo masculino e podem ocorrer crises recorrentes, 
sendo que o primeiro episódio tende a ocorrer ainda na infân-
cia. Sua etiologia é incerta, inicialmente foi considerada uma 
variante da enxaqueca, porém, atualmente muitos autores 
consideram que a EO esteja mais relacionada a crises agudas 
de desmielinização nervosa ou a uma forma de neuropatia 
inflamatória. A RM craniana pode demonstrar a presença de 
hipersinal, realce pelo meio de contraste e espessamento do 
nervo craniano acometido. Tanto o espessamento quanto o 
realce tendem a resolver espontaneamente. Os critérios diag-
nósticos incluem: cefaléia com características de enxaqueca, 
acompanhada ou seguida de paresia de um ou mais nervos 
oculares e exclusão, por investigação apropriada, de lesões 
parasselares, na fissura orbital e na fossa posterior.
Conclusões: A RM desempenha um papel fundamental 
no diagnóstico da enxaqueca oftalmoplégica, ajudando no 
diagnóstico diferencial com outras causas de oftalmoplegia 
dolorosa, em especial a síndrome de Tolosa Hunt, sendo de 
fundamental importância saber reconhecer suas manifesta-
ções radiológicas.
Autor Responsável: Priscila  Mara Amorim
E-mail: priscila.mara@gmail.com
Palavras-Chave: Ophthalmoplegic Migraine,Enxaqueca 
Oftalmoplégica,Oftalmoplegia dolorosa,Paralisia do nervo 
oculomotor,MRI,Neurorradiologia

PD.12.050
NEURODEGENERAÇÃO ASSOCIADA A PROTEÍNA?  
PROPELLER (BPAN): ACHADOS DE IMAGEM  
CARACTERÍSTICOS NA INFÂNCIA E FASE ADULTA
Autores: FERREIRA, A.F.; FREDDI, T.A.L; FERREIRA, 
N.P.F.D.; DANTAS, F.D.G.
Instituição: HOSPITAL DO CORAÇÃO (HCOR) - SÃO 
PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar dois casos de 
neurodegeneração associada a proteína ß-propeller (BPAN) 
com achados de ressonância magnética (RM) sugestivos no 
adulto e na infância.
História clínica: Caso 1: Criança, sexo feminino, 2 anos, 
apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, inclu-
sive da linguagem, com episódio inédito de convulsão tôni-
co-clônica. A RM de crânio evidenciou hipersinal em T2 com 
discreto efeito tumefativo comprometendo as substâncias ni-
gras, os globos pálidos e núcleos denteados. A avaliação ge-
nômica comprovou mutações no gene WDR45 e confirmou o 
diagnóstico de BPAN. Caso 2: Mulher, 47 anos, encaminhada 
para avaliação de sintomas parkinsonianos com início há 3 
anos. A RM do crânio demonstrou marcado hipossinal bilate-
ral e simétrico na substância nigra nas sequências T2, FLAIR 
e SWI, comprometendo também os globos pálidos e hipersi-
nal em T1 somente nas substâncias nigras, além de acentuada 

atrofia cerebral, sendo feito diagnóstico presuntivo de BPAN.
Discussão e diagnóstico: A neurodegeneração associada a 
proteína ß-propeller (BPAN), originalmente designada en-
cefalopatia estática (da infância) com neurodegeneração no 
adulto (SENDA), é um subtipo das doenças neurodegenera-
tivas com acúmulo cerebral de ferro (NBIA). É uma doença 
hereditária ligada ao X, caracterizada por mutação no gene 
WDR45, responsável pela geração da proteína ß-propeller, 
envolvida no mecanismo de regulação de autofagia intrace-
lular. Os achados de imagem na RM no adulto já são bem 
descritos, demonstrados pelo maior  depósito precoce de fer-
ro na substância nigra, com alteração de sinal típica carac-
terizada por zonas lineares periféricas de hipersinal e banda 
central com hipossinal em T1,de maneira  simétrica. Todavia 
a suspeita diagnóstica na infância através de RM do crânio 
era difícil até que recentes estudos apontaram para achado de 
imagem característico que seria o hipersinal em T2 acome-
tendo as substâncias nigras e os globos pálidos, com discreto 
efeito tumefativo. No caso em questão também encontramos 
alteração de sinal nos núcleos denteados, ainda não relatado 
na literatura.
Conclusões: Os achados de imagem em pacientes adultos 
com BPAN já são bem conhecidos e apenas recentemente 
alterações comprometendo os globos pálidos e as substân-
cias nigras em crianças foram descritos. É importante ter 
conhecimento dos achados para a suspeição diagnóstica e 
tratamento precoce.
Autor Responsável: Arthur de Freitas Ferreira
E-mail: arthurferreiraradio@gmail.com
Palavras-Chave: BPAN,SENDA,NBIA.,NEURODEGE-
NERATION

PD.12.056
EMBALIA: RELATO DE UM CASO DE ACIDENTE 
VASCULAR ENCEFÁLICO POR FRAGMENTO DE 
PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO
Autores: RAIMUNDO, E. C.; QUEIROZ, I. C.; GALON, M. 
V.; PEREIRA, M. F. P.; GUEDES, M. D. S.; SANTANA, P. G.
Instituição: HOSPITAL ALVORADA / AMÉRICAS SER-
VIÇOS MÉDICOS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Embalia é o termo 
descrito para a embolia causada por fragmento de projétil de 
arma de fogo distante do sítio de entrada, um fenômeno ex-
tremamente raro. Neste relato descrevemos um caso de êm-
bolo para a artéria cerebral média secundário a um ferimento 
cervical por projétil de arma de fogo.
História clínica: Paciente JCL, sexo masculino, 32 anos, 
deu entrada no pronto socorro da instituição em 06/2017 com 
queixa de cefaleia. Apresenta história pregressa de ferimento 
por arma de fogo em região cervical em 2015, com cirurgia à 
época para retirada do projétil/fragmentos. Evoluiu posterior-
mente com déficit motor. Na presente internação foi submeti-
do à Tomografia Computadorizada Multidetectores (TCMD) 
do pescoço, que demonstrou vários fragmentos metálicos 
em planos cervicais profundos e superficiais. Em seguida foi 
submetido à TCMD do crânio para melhor caracterização do 
déficit motor e cefaleia, o que evidenciou fragmento embó-
lico do projétil metálico em topografia de segmento M1 da 
artéria cerebral média esquerda e encefalomalácia com gliose 
na região nucleocapsular lateral e subinsular ipsilateral.
Discussão e diagnóstico: Diante dos achados radiológicos 
e da correlação com a história pregressa o paciente foi diag-
nosticado com evento vascular isquêmico embólico por frag-
mento de projétil. Para que a embalia ocorra é necessário um 
projétil de pequeno calibre ou múltiplos fragmentos de ar-
mas de grosso calibre, desde que possuam uma baixa energia 
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cinética ao entrar na parede de um vaso e o diâmetro desse 
vaso seja superior ao diâmetro do projétil. Métodos de ima-
gem como Radiografia Simples e a TCMD podem diagnos-
ticar e evidenciar a topografia do projétil ou fragmentos do 
mesmo, entretanto a TCMD se mostra superior neste tipo de 
avaliação por conseguir determinar a topografia do êmbolo, 
a região do parênquima encefálico comprometida secunda-
riamente, além de trazer informações sobre a necessidade de 
intervenção cirúrgica.
Conclusões: Embora a embalia intracraniana seja um evento 
bastante raro, o radiologista deve ter conhecimento da sua 
existência, podendo portanto confirmar o diagnóstico da mes-
ma em pacientes vítimas de ferimento por arma de fogo com 
fragmento de atenuação metálica em topografia vascular que 
estejam evoluindo ou não com algum déficit neurológico.
Autor Responsável: Pedro Guimarães Santana
E-mail: pgs_1991@hotmail.com
Palavras-Chave: Embalia,projétil,êmbolo

PD.12.063
DOENÇA DE MARCHIAFAVA-BIGNAMI
Autores: SOUSA, J. K. M.; MARIN, M. S.; DAVID, H. C.; 
DAN, V. J. L.
Instituição: SANTA CASA DE VOTUPORANGA/SP
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O presente relato 
mostra a forma aguda da doença de Marchiafava-Bignami 
(DMB), que é uma doença rara do sistema nervoso central, 
classicamente envolvendo degeneração primária do corpo 
caloso com necrose e desmielinização. A maioria dos pa-
cientes é do sexo masculino, de meia-idade, com histórico 
de alcoolismo e desnutrição. Ela deve ser diferenciada das 
outras encefalopatias alcoólicas e, apesar do difícil diagnós-
tico de certeza no paciente vivo, os estudos de neuroima-
gem são essenciais.
História clínica: Paciente do sexo masculino, 33 anos, eti-
lista crônico, morador de rua, com história de trauma cranio-
encefálico após queda de ônibus, seguido por rebaixamento 
do nível de consciência e crise convulsiva, com forte odor 
etílico, sendo submetido a intubação orotraqueal (IOT). Foi 
extubado, porém evoluiu na manhã seguinte com insuficiên-
cia respiratória e parada cardiorrespiratória (PCR), revertida 
com ressuscitação cardiorrespiratória (RCP). A tomografia 
computadorizada (TC) do crânio evidenciou hipodensidade 
por toda a extensão do corpo caloso e pequenas áreas hipoate-
nuantes na região de ambos os putâmens, simétrica. A resso-
nância magnética (RM) revelou provável necrose putaminal 
bilateral e calosal, com áreas de transformação hemorrágica 
e halo de edema. Permaneceu na unidade de terapia intensiva 
(UTI), com tratamento de pneumonia, múltiplas transfusões 
e com necessidade de traqueostomia. No 13º dia de interna-
ção iniciou quadro de insuficiência renal crônica agudizada 
e anasarca, com indicação de terapia de substituição renal. 
Manteve estabilidade clínica, porém, na última sessão de he-
modiálise, apresentou insuficiência respiratória, evoluindo 
com PCR, sem resposta à RCP, indo a óbito.
Discussão e diagnóstico: Não há padrão para o quadro clíni-
co da DMB, muitas vezes manifestando-se inicialmente com 
sinais clínicos sutis, tais como redução dos níveis de consci-
ência, convulsões e outras alterações neurológicas. Contudo, 
pode frequentemente evoluir para coma e morte. Seu trata-
mento é ainda controverso, com resultados variáveis. Como 
estão implicados fatores nutricionais, analogamente à encefa-
lopatia de Wernicke, alguns autores recomendam a reposição 
de vitaminas do complexo B.
Conclusões: Até recentemente, o diagnóstico definitivo 
de DMB era confirmado na necropsia. Entretanto, com a 

atual tecnologia de neuroimagem, é possível sua defini-
ção através de um perfil clínico típico e as localizações 
específicas das lesões no corpo caloso, demonstradas por 
meio de TC e/ ou RM.
Autor Responsável: VANDERSON JOSÉ LOPES DAN
E-mail: vanderson.j.lopes.dan@hotmail.com
Palavras-Chave: Encefalopatias,Doença de Marchiafava-
-Bignami/diagnóstico,Alcoolismo/complicações,Imagem 
por ressonância magnética,Relatos de casos

PD.12.066
RELATO DE CASO: COMO OS DIAGNÓSTICOS POR 
IMAGEM PODEM CORROBORAR COM O DIAG-
NÓSTICO DE NEUROTUBERCULOSE.
Autores: HOLANDA, K.G.,MEIRA, M.S.B.; SPERAN-
DIO, V.A.;  ZAMARIOLLI, G.S.;  V.A.; FREITAS, J.S.; 
TAKAMOTO, A.T.R.; GOMES, L.P.P.S.; ; AZEKA, A. H.; 
EDUARDO, L.L.S.; ABE, D.G.; GRANDESO, C.; SZEJN-
FELD, P.O.;  SCHWARTZ, M.C.;
Instituição: CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Demostrar um caso de 
meningite tuberculosa (MTB) e como o diagnóstico por ima-
gem, corroborou para esta hipótese.
História clínica: L.S.R, masculino, 23 meses, história de 
1 mês de febre diária e uso de 3 tipos de antibióticos, com 
persistência da febre. Deu entrada no serviço por convul-
são febril, no terceiro dia do último antibiótico, associado à 
sonolência e rigidez de nuca. A análise do  líquor demons-
trou: células 360/mm3 (mononucleares 69%), proteínas 190 
mg/dL e glicose 20 mg/dL, dando-se início ao ceftriaxone. 
A Tomografia Computadorizada (TC) de crânio inicial de-
monstrou hidrocefalia supratentorial com sinais de hiper-
tensão intracraniana sendo realizado a derivação ventricu-
lar. Após 11 dias de internação, evoluiu com rebaixamento 
do nível de consciência, sendo feita a Ressonância Mag-
nética (RM) e observado hidrocefalia hipertensiva, realce 
leptomeníngeo, isquemia dos gânglios da base e tálamos, a 
hipótese de MTB foi baseada no quadro clínico-laboratorial 
e epidemiológico. Após um mês de tratamento específico, 
o paciente evoluiu com melhora clínica, foi confirmado o 
diagnóstico laboratorialmente e apesar de sequelas neuroló-
gicas, recebeu alta hospitalar.
Discussão e diagnóstico: A meningite tuberculosa é causada 
pelo Mycobacterium tuberculosis e, geralmente, é secundária 
à disseminação hematogênica (pulmonar). Tem um pico de 
incidência na infância (0 a 4 anos) nas áreas de alta preva-
lência, e nas áreas de baixa prevalência, é mais frequente em 
adolescentes e adultos. Clinicamente manifesta-se por sinais 
e sintomas típicos de meningite (cefaléia, febre e rigidez de 
nuca) com duração de dias a meses. Radiologicamente ma-
nifesta-se por: 1) meningite com exsudado basilar espesso 
e realce leptomeníngeo intenso; 2) Tuberculoma com realce 
anelar ou em alvo, 3) abscesso (raro). Complicações: Hidro-
cefalia e isquemia por arterite. O diagnóstico de MTB é de-
safiador devido às dificuldades em identificar rapidamente o 
agente em amostras de LCR.  O tratamento empírico com 
medicamentos anti-tuberculose é o padrão de tratamento em 
casos presuntivos com correlação negativa do LCR.
Conclusões: A meningite tuberculosa deve ser fortemente 
considerada em qualquer paciente que apresente sinais e sin-
tomas de meningite em regiões endêmicas para tuberculose e 
em indivíduos de alto risco em regiões não endêmicas.
Autor Responsável: Khatya Gonzales de Holanda
E-mail: khatyag@msn.com
Palavras-Chave: Meningite,tuberculosa,menigotuberculo-
se,neurotuberculose
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PD.12.073
ADEM APÓS VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMA-
RELA : RELATO DE CASO
Autores: BRINGEL, AMDG; BRINGEL, RFG; FIOROT, 
LCR; IUTAKA, T; GABRIG, RC; LIMA, VF; CARVALHO, 
RS; SOUSA AMS; ANDRADE, LSM; NASCIMENTO, DB
Instituição: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA 
AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO- 
IAMSPE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relato de caso de 
encefalopatia aguda disseminada, enfocando a abordagem 
no quadro clínico, achados de imagem  e  discussão sobre 
o tema.
História clínica: Paciente do sexo feminino, 18 anos, pro-
curou o hospital relatando que há 4 semanas, 2 dias após 
vacinação contra febre amarela, apresentou  formigamento 
e câimbras em membros inferiores com perda de equilíbrio, 
hipersensibilidade na região tóracoabdominal e incontinên-
cia urinária.  Na TC de crânio foi evidenciada lesão hipo-
densa corticosubcortical parietal direita. Na RM de crânio, 
observaram-se áreas com hipossinal em T1 e hipersinal em 
T2 e FLAIR corticosubcortical frontal e parietal direita, 
com morfologia ovoide, sem efeito expansivo ou atrófico, 
com restrição periférica a difusão e realce anelar incom-
pleto pelo meio de contraste . Na RM de coluna cervical e 
torácica, verificou-se foco de hipersinal em T2 e STIR da 
medula espinhal nos níveis de C2 e D11,  bem como alte-
rações de sinais desde C6 até D6, sem efeitos expansivos 
e com realce pelo meio de contraste. Logo,  pelos dados 
clínicos, exames laboratoriais e sorológicos não indicando 
outra patologia,  levantou-se a hipótese de encefalomielite 
disseminada aguda (ADEM),  evoluindo com melhora clí-
nica ao iniciar a plasmaférese.
Discussão e diagnóstico: A ADEM é caracterizada por 
reação inflamatória e desmielinizante no sistema nervoso 
central (SNC), comumente precedida por infecção viral ou 
vacinação. Acomete principalmente a população pediátrica  
com início do quadro dias ou semanas após estímulo imu-
nológico, com pródromos febris inespecíficos, encefalopa-
tia de instalação rápida com déficits neurológicos multifo-
cais, sinais meníngeos e alteração do nível de consciência 
rapidamente progressivo. O diagnóstico é feito através da 
clínica do paciente e por exame de imagem. A RM pode 
evidenciar hiperintensidades focais em T2/FLAIR, lesões 
de substância branca assimétricas subcorticais e periventri-
culares, ovais, arredondadas, por vezes assumindo aspecto 
em “bola de algodão” com realce variando desde puntifor-
me multifocal, linear ou anelar incompleto. Os diagnósticos 
diferenciais com esclerose múltipla, neuromielite óptica, 
encefalite, vasculite, doença colágeno vascular e neoplasia 
podem mimetizar ADEM.
Conclusões: Com os atuais surtos de doenças antigamente 
extintas e com o retorno da vacinação em massa , temos 
que atentar para o aparecimento de reações adversas , para 
que possa haver manejo adequado do paciente e diminuir  
a morbimortalidade.
Autor Responsável: AMORA MARIA DUARTE BRINGEL
E-mail: amora.duarte@hotmail.com
Palavras-Chave: Febre amarela; encefalite; ADEM; vacinação

PD.12.090
DISSEMINAÇÃO PERITONEAL METASTÁTICA DE 
GLIOMA PONTINO DE ALTO GRAU VIA CATETER 
DE DERIVAÇÃO VENTRICULOPERITONEAL EM 
PACIENTE PEDIÁTRICO.

Autores: ASSUNCAO, F.B; CAMARGO, K. K. J. A.; SCO-
PPETTA, T. L. P. D.
Instituição: HOSPITAL SÃO CAMILO; FLEURY MEDI-
CINA E SAUDE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever um caso de 
glioma pontino de alto grau com disseminação metastática 
peritoneal e hepática, via cateter de derivação ventriculoperi-
toneal, em paciente pediátrico.
História clínica: Paciente com 4 anos, sexo feminino, com 
histórico médico de tumor cerebral pontino, cuja análise 
histopatológica determinou o diagnóstico de glioma ponti-
no com mutação histona H3K27m positiva. Paciente evo-
luiu com hidrocefalia, sendo necessária a realização de de-
rivação ventriculoperitoneal após um mês do diagnóstico. 
Iniciou também, neste período, o tratamento oncológico 
específico com quimiorradioterapia. Aproximadamente 1 
ano após diagnóstico, paciente inicia quadro de dor e dis-
tensão abdominal, sendo então, avaliado com tomografia 
computadorizada de abdome, que evidenciou múltiplas le-
sões peritoneais, que predominavam na extremidade do ca-
téter, associadas a ascite de moderado volume, cuja análise 
histopatológica confirmou a presença de metástases com 
histogênese glial.
Discussão e diagnóstico: Disseminação metastática extra-
-craniana de gliomas cerebrais é extremamente rara devido 
a presença da barreira hemato-encefálica e a ausência de 
sistema linfático no sistema nervoso central, o que dificulta 
a migração de células neoplásicas para fora do comparti-
mento craniano. Diversas hipóteses explicam o surgimento 
de metástases extracranianas de gliomas, como por exem-
plo, intervenções cirúrgicas, migração das células neoplá-
sicas através de cateteres de derivação ventriculoperitoneal, 
ou mesmo a invasão da dura-máter e calota craniana pelo 
processo neoplásico. A descrição de implantes metastáti-
cos peritoneais provenientes de disseminação neoplásica 
de glioma pontino de alto grau, via cateter de derivação 
ventricular, é rara, segundo a nossa revisão bibliográfica. A 
identificação de sinais de lesões com características secun-
dárias no abdome, associado à história clínica e cirúrgica do 
paciente foram os sinais determinantes para a suspeita desta 
complicação evidenciada neste paciente.
Conclusões: Descrevemos um raro caso de uma paciente pe-
diátrica com glioma pontino de alto grau que evoluiu com 
lesões peritoneais de natureza secundária, histopatologica-
mente confirmadas como lesões de origem glial.
Autor Responsável: Thiago Luiz Pereira Donoso Scoppetta
E-mail: thiagoscoppetta@hotmail.com
Palavras-Chave: glioblastoma,GBM,alto,grau,metastase,-
disseminação,peritonio

PD.12.093
DOENÇA DE ERDHEIM-CHESTER COM COMPRO-
METIMENTO ENCEFÁLICO: SÉRIE DE CASOS
Autores: ROCHA, R.D.; BAE, S.M.B.; VIEIRA, A.P.F.; 
GODOY, L.F.S.; BORRI, M.L.; MARTIN, M.G.M; LEE, 
H.W.; LEITE, C.C.; TOYAMA, C.; DA SILVA, C.J.
Instituição: GRUPO FLEURY, HOSPITAL SÍRIO-LI-
BANÊS; HOSPITAL SÃO LUIZ; HOSPITAL ALEMÃO 
OSWALDO CRUZ
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever as manifes-
tações neurológicas e sistêmicas por imagem de 3 pacientes 
com doença de Erdheim-Chester (DEC).
História clínica: Paciente masculino, 48 anos, apresenta-
va parestesia em hemiface esquerda. Paciente feminino, 50 
anos, com ataxia e discreta fraqueza muscular nos membros. 
Paciente feminino, 49 anos, com diplopia, parestesia na face, 
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nistagmo multidirecional e queda para trás com latência 
quando fecha os olhos. Todos apresentaram lesões na subs-
tância branca periventricular e subcortical no parênquima 
cerebral, tronco, pedúnculos cerebelares médios e núcleos 
denteados caracterizadas por hipersinal em FLAIR, algumas 
com hipossinal em T2 e restrição à difusão, com impregna-
ção nodular pelo contraste e edema perilesional. Obliteração 
da gordura perirrenal bilateral e esclerose diafisária e metafi-
sária foram identificadas em todos. Dois deles apresentaram 
espessamento mucoso dos seios paranasais com acentuado 
hipossinal em T2. O diagnóstico foi confirmado por estudo 
histopatológico e imuno-histoquímica.
Discussão e diagnóstico: A DEC é uma forma rara de his-
tiocitose não-Langerhans. Caracteriza-se por curso clínico 
variável, que depende da extensão da doença e do órgão 
afetado. Acomete o sistema nervoso central (SNC) em 
menos de 50% dos casos, sendo os locais mais comuns a 
região hipotálamo-hipofisária e o parênquima encefálico, 
muitas vezes com padrão puntiforme perivascular. Outras 
manifestações neurológicas incluem infiltração meníngea, 
dos seios venosos, plexo coróide, calvária e periarterial. 
Os sintomas neurológicos ocorrem em menos de um terço 
dos pacientes e costumam se apresentar com diabetes in-

sípido, pan-hipopituitarismo, exoftalmia e ataxia. Quando 
os sintomas neurológicos abrem o quadro clínico o diag-
nóstico de DEC é desafiador, especialmente nos pacientes 
sem comprometimento hipotálamo-hipofisário e menín-
geo, pois o padrão de imagem admite diferenciais com 
doença linfoproliferativa, desmielinizante e vasculites. A 
identificação do espessamento sinusal com baixo sinal em 
T2, fibrose perirrenal bilateral e esclerose diafisária e me-
tafitária auxiliam na suspeita da DEC e orienta o melhor 
local para biópsia.
Conclusões: Nós descrevemos as manifestações neurológi-
cas e sistêmicas de 3 pacientes com ECD. O comprometi-
mento do SNC é inespecífico, sendo que as manifestações 
sistêmicas como acometimento perirrenal bilateral, sinusal e 
ósseo, dentre outros sítios, norteia a suspeita diagnóstica.
Autor Responsável: Rafael Dais da Rocha
E-mail: rafael.rocha@grupofleury.com.br
Palavras-Chave: Erdheim-Chester disease,Brain magnetic 
resonance imaging,Computed tomography,Doença de Er-
dheim-Chester,Ressonância magnética do crânio,Tomogra-
fia computadorizada.
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PI.13.007
ASSOCIAÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL COM O 
SISTEMA NERVOSO CENTRAL: ESTUDO DE IMA-
GEM POR TENSOR DE DIFUSÃO (DTI)
Autores: BERTOLAZZI,P.; DURÁN, F.; NEVES, T.; CAL-
FAT, E.; COSTA, N.A.; UCHIDA, R.R.
Instituição: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HOSPI-
TAL DAS CLÍNICAS/ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A obesidade infantil é 
um assunto de grande importância clínica e apresenta dados 
de ascensão de 10 a 40% dos últimos 10 anos na maioria dos 
países. Estudos anteriores apontaram para a obesidade como 
fator de risco para distúrbios neurodegenerativos através da 
tratografia DTI. Portanto, o objetivo deste trabalho é inves-
tigar a influência da obesidade infantil em mudanças na co-
nectividade cerebral, utilizando o DTI por Ressonância Mag-
nética (RM). Desta forma, investigamos alterações cerebrais 
anteriores ou iniciais na obesidade.
Material(is) e método(s): As imagens foram obtidas no apa-
relho de Ressonância Magnética 3T. A amostra para análi-
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se estatística consistiu em 120 indivíduos: 59 adolescentes 
obesos e 61 adolescentes saudáveis, com idade média de 13 
anos, e correspondentes ao gênero, idade e escolaridade. As 
imagens foram processadas com o programa FSL-Tbss (Es-
tatísticas espaciais baseadas em traços) e analisadas estatisti-
camente pelo mesmo programa com Randomize.
Resultados e discussão: A análise estatística e exploratória 
de 339350 voxels mostrou uma redução dos valores de FA 
(Anisotropia Fracionada)em pacientes obesos quando com-
parados ao grupo controle em regiões localizadas no corpo 
do corpo caloso (pfwe<0,001; figura 1), esplênio do corpo 
caloso (pfwe<0,017) e giro orbital médio (pfwe<0,044). Não 
houve região com aumento de FA em pacientes obesos em 
comparação ao grupo controle.
Conclusões: Os dados revelam um padrão de envolvimen-
to em regiões importantes no controle do apetite e emoções. 
Regiões importantes ao controle de impulsos, recompensas 
e prazer na alimentação e controle autônomo do apetite tam-
bém mostraram redução de FA. Novos estudos precisam ser 
realizados para elucidar se, de fato, a obesidade é uma con-
sequência das alterações estruturais cerebrais, e com isso, a 
DTI pode representar um marcador prévio à obesidade, evi-
tando as complicações associadas a essa condição.
Autor Responsável: Pâmela Bertolazzi
E-mail: pamela.bertolazzi@hotmail.com
Palavras-Chave: Obesidade,Pediatria,DTI,MRI,SNC
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PI.13.008
AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DO DIÂME-
TRO DO APÊNDICE CECAL EM POPULAÇÃO PEDI-
ÁTRICA DO HOSPITAL XXXX
Autores: LUNA, P. A. A. ; NETO, M. J. F. ; JR, A. R. ; DE-
FENDI, L. A. ; YAMANARI, M. Y. ; SAMESHIMA, Y. T. ; 
DA SILVA, P. S. S.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O exame ultrassono-
gráfico está entre os principais exames para a avaliação ini-
cial do paciente com suspeita de apendicite. Na população 
pediátrica, o diagnóstico precoce é fundamental para uma boa 
evolução, com redução do risco de complicações. O diâmetro 
do apêndice cecal, está entre os principais parâmetros avalia-
dos no diagnóstico ultrassonográfico de apendicite aguda e, 
por isso, o conhecimento do diâmetro normal do apêndice é 
importante para o reconhecimento de possíveis anormalida-
des no exame. Existem poucos dados bibliográficos sobre o 
diâmetro normal do apêndice cecal na população pediátrica 
no nosso país. O trabalho tem por objetivo valiar o perfil do 
diâmetro do apêndice cecal normal, por meio da ultrassono-
grafia, na população pediátrica atendida no Hospital XXXX, 
no período de 2008 à 2015.
Material(is) e método(s): Avaliação retrospectiva, por meio 
da análise do registro das imagens armazenadas no PACS 
(Picture Archiving and Comunication System) do Hospital 
XXXX, o diâmetro do apêndice cecal normal em pacientes 
da faixa etária pediátrica entre 0 e 15 anos, no período de 
2008 à 2015.
A busca dos dados foi feita a partir do sistema BI-Laudos do 
hospital, com obtenção do diâmetro relatado em laudos de 
exames ultrassonográficos em crianças sem o diagnóstico de 
apendicite. O termo da busca entre os laudos foi “apêndice 
cecal normal”.
Resultados e discussão: O grupo de estudo foi composto por 
102 pacientes, com idades entre 0 e 15 anos (média de idade 
7,8 anos). A avaliação do diâmetro anteroposterior, em cen-
tímetros,  resultou em um diâmetro médio de 0,42cm, com 
desvio padrão de aproximadamente 0,09 cm e mediana de 
0,43 cm. O maior valor encontrado foi 0,65cm, e o menor, 
0,06cm. Não houve diferença significativa no diâmetro do 
apêndice cecal de acordo com a faixa etária.
Conclusões: Os resultados encontrados na amostra popula-
cional descrita do Hospital XXXX são compatíveis com os 
dados da literatura para a população pediátrica. Não houve 
diferença significativa no diâmetro anteroposterior do apên-
dice cecal de acordo com a faixa etária. O diâmetro médio 
encontrado foi de 0,42 cm, com desvio padrão de 0,09 cm e 
mediana de 0,43 cm.
Autor Responsável: Pedro Andrade Alencar Luna
E-mail: pedro_luna2@hotmail.com
Palavras-Chave: apêndice,cecal
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PI.13.001
ULTRASSONOGRAFIA PULMONAR UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: UMA FERRA-

MENTA PROMISSORA E CONTROVERSA
Autores: FURTADO, R.S.O.P.; SAMESHIMA, Y.T.; GO-
MES, A.I.; YAMANARI, M.G.I.; NETO, M.J.F.; FUNARI, 
M.B.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): A ultrassonografia do tórax é um 
método acessível, desprovido de radiação ionizante podendo 
ser realizado de forma rápida e segura a beira leito, com mí-
nima manipulação do neonato.
Fornece informações importantes sobre o estado de aeração 
pulmonar em recém-nascidos pré-termo (pré e pós utilização 
de surfactante) e a termo. É muito sensível e específico na 
detecção de pneumotórax e na caracterização da mobilidade 
diafragmática. Pode também orientar procedimentos, avaliar 
o mediastino e ainda localizar cateteres centrais. Este ensaio 
iconográfico propõe uma abordagem prática ao padrão nor-
mal de aeração pulmonar e às principais patologias pulmona-
res neonatais, reforçando o papel da ultrassonografia torácica 
na unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN).
Método(s): Foram selecionados casos do grupo de Radio-
logia Pediátrica de nosso Departamento, demonstrando dife-
rentes padrões ultrassonográficos das principais patologias 
pulmonares neonatais: 1. Síndrome do desconforto respi-
ratório neonatal (SDRN) - Doença da membrana hialina; 2. 
Taquipneia transitória do recém-nascido (TTRN); 3. Pneu-
motórax; 4. Pneumonia; 5. Derrame pleural.
Discussão: Uma vez restrita à avaliação dos derrames pleu-
rais, a ultrassonografia torácica tem emergido como uma fer-
ramenta inestimável para avaliação do parênquima pulmonar, 
inclusive na UTIN. Seu entendimento baseia-se no estudo de 
linhas artefactuais normais e seus vários padrões patológicos 
que já haviam sido bem caracterizados em doenças pulmo-
nares pediátricas. Os radiologistas envolvidos em cuidados 
pediátricos e no pronto atendimento na UTIN devem não 
somente reconhecer estes padrões normais, como também 
caracterizar de forma adequada as principais alterações rela-
cionadas às mais frequentes doenças pulmonares neonatais, 
como a presença do padrão em vidro fosco ultrassonográfico 
(pulmão branco) e consolidações subpleurais na SDRN e a 
presença do “Double lung point” na TTRN.
Conclusões: Devido à ausência de radiação ionizante, a por-
tabilidade e a agilidade do diagnóstico em tempo real, a ul-
trassonografia de tórax desponta como grande aliado, ainda 
que controverso, na rotina da avaliação torácica nas UTIN. 
Seu adequado domínio pelo radiologista proporciona não so-
mente informações sobre o estado de aeração pulmonar, mas 
também permite o acompanhamento evolutivo de diferentes 
doenças pulmonares neonatais.
Autor Responsável: renata silveira olimpio de paula furtado
E-mail: re.depaula@gmail.com
Palavras-Chave: ultrassonografia,point-of-care,torax,ta-
quipneia,transitoria,membrana,hialina,derrame,pleural,pe-
diatria,derramepleural,ttn,dmh,nrds,ttrn,sdrn

PI.13.003
AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DAS SUTU-
RAS CRANIANAS EM CRIANÇAS COM SUSPEITA 
DE CRANIOSSINOSTOSE : PRINCIPAIS ACHADOS 
E TÉCNICA DO EXAME
Autores: DEFENDI, L.A.; SAMESHIMA, Y.T.; FURTADO, 
R.S.O.P.; YAMANARI, M.G.I; NETO, M.J.F.; FUNARI, 
M.B.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): A Tomografia Computadorizada 
(TC), técnica que envolve exposição à radiação ionizante e 
sedação, ainda é considerada a escolha de primeira linha na 
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avaliação do fechamento prematuro das suturas cranianas. 
Alternativamente à TC, a ultrassonografia (US) pode repre-
sentar uma ferramenta adequada de triagem na avaliação de 
crianças com alterações do formato craniano. O propósito 
deste ensaio é: apresentar as bases anatômicas e fisiológicas 
necessárias para a avaliação das suturas cranianas; esclarecer 
a técnica do estudo ultrassonográfico das suturas;  mostrar as 
principais características de algumas craniossinostoses e seus 
diagnósticos diferenciais.
Método(s): Lactentes e crianças encaminhadas para estudo ra-
diológico devido a deformidades do crânio foram examinadas 
por um ultrassonografista pediátrico experiente. Ultrassono-
grafias do crânio para avaliação das suturas foram realizadas 
utilizando-se um transdutor linear de alta frequência (12-
MHz). Foram avaliadas as suturas sagital, coronal, lambdoide 
e metópica, além das fontanelas. As alterações são discutidas 
baseadas em imagens ultrassonográficas de três casos e, por 
vezes, com correlação com TC volumétrica e radiografia.
Discussão: As suturas sagital, coronal e lambdoide fecham-
-se gradualmente no início da vida adulta. São definidas 
como patentes pela presença de um intervalo hipoecogênico 
entre as duas bordas ósseas ecogênicas. A sutura metópica 
geralmente se fecha durante os primeiros 4-9 meses de ida-
de, com a evidência mais precoce reportada aos 3 meses de 
idade. Uma sutura metópica “normal” inclui tanto a patência 
quanto a ausência do intervalo hipoecogênico sem a forma-
ção de cume nas crianças maiores de 3 meses. Acavalgamen-
to das suturas (placas ósseas ecogênicas sobrepondo-se uma 
à outra) é frequentemente observado na plagiocefalia benigna 
posicional e pode ser bem demonstrado na US. Quando o fe-
chamento prematuro é identificado, uma TC com reconstru-
ção tridimensional  (3D-TC) confirma os achados.
Conclusões: A ultrassonografia das suturas cranianas, por 
não utilizar radiação ionizante ou sedação, torna-se uma fer-
ramenta de triagem segura na suspeita de craniossinostose. A 
3D-TC pode ser reservada a situações em que a ultrassono-
grafia revela-se positiva, visando  apenas ao adequado plane-
jamento cirúrgico.
Autor Responsável: LARISSA DE ANDRADE DEFENDI
E-mail: LARIAD@GMAIL.COM
Palavras-Chave: craniossinostoses,suturas,braquicefalia,-
dolicocefalia,trigonocefalia

PI.13.004
FLUXOGRAMA PARA TOMADA DE DECISÃO APÓS 
TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO E TOCOTRAUMA-
TISMOS: ULTRASSONOGRAFIA OU TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA?
Autores: GOMES, A.I.; SAMESHIMA, Y.T.; FURTADO, 
R.S.O.P.; YAMANARI, M.G.I.; NETO, M.J.F.; FUNARI, M.B.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN 
(HIAE)
Introdução e objetivo(s): Traumatismos cranioencefálicos 
(TCE) pediátricos e tocotraumatismo craniano (TTC) são 
comuns e fonte de grande preocupação para pais e médicos. 
Embora muitos dos padrões do TCE sejam semelhantes ao 
dos adultos, os achados de imagem em crianças são mais 
complexos devido ao encéfalo e calota craniana em desen-
volvimento. A tomografia computadorizada (TC) tem sido 
utilizada como o principal método diagnóstico no pronto 
atendimento, uma vez que muitos desconhecem o papel da 
ultrassonografia (US) no TCE pediátrico. A US tem desponta-
do como o exame inicial em crianças com a fontanela aberta, 
uma vez que é um método que não usa radiação ionizante, 
portátil, permitindo o diagnóstico rápido em tempo real. Este 
ensaio iconográfico propõe um fluxograma prático de con-

duta diagnóstica após TCE pediátrico e TTC, com ênfase no 
papel da US como método diagnóstico inicial.
Método(s): Selecionamos casos do grupo de Radiologia Pe-
diátrica do nosso serviço demonstrando os principais achados 
ultrassonográficos após TCE pediátrico e TTC: bossa seros-
sanguínea, cephalohematoma, hematomas subgaleal, subdural, 
subaracnoideo e epidural, bem como fraturas cranianas.
Discussão: Ao contrário do que muitos acreditam, a ultras-
sonografia craniana (USC) tem outras indicações na pediatria 
além do diagnóstico de lesões relacionadas à prematurida-
de. Uma delas é na avaliação do TCE e TTC para os quais 
apresenta alta sensibilidade e especificidade no diagnóstico 
de fraturas e hematomas cranianos. Portanto, em crianças 
com fontanelas abertas, devemos sempre pensar na USC para 
iniciar a investigação.Na ausência de hematomas intra ou ex-
traparenquimatosos significativos (sem desvio das estruturas 
encefálicas da linha média), e na presença de estabilidade clí-
nica, o manejo poderá ser feito apenas com observação. Se 
houver um hematoma significativo, o próximo passo é reali-
zar uma TC para identificar lesões intracranianas que possam 
requerer tratamento imediato. Em crianças com fontanelas 
fechadas, a TC deve ser o método de escolha para avaliação 
inicial.
Conclusões: O papel do radiologista é identificar e caracte-
rizar o tipo de TCE e TTC para orientar o manejo adequado 
do paciente. Portanto, é importante conhecer as indicações da 
USC, a fim de reduzir a exposição do paciente à radiação io-
nizante.  Este fluxograma é muito útil na tomada de decisões 
nesses casos de TCE e TTC.
Autor Responsável: Andressa Inácio Gomes
E-mail: andressainaciog@gmail.com
Palavras-Chave: pediatric,head,trauma,ultrasound,CT

PI.13.005
AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DO REFLUXO 
GASTROESOFÁGICO EM PEDIATRIA: REVISANDO 
A TÉCNICA
Autores: DEFENDI, L.A.; SAMESHIMA, Y.T.;  YAMA-
NARI, M.G.I; NETO, M.J.F.; FUNARI, M.B.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): O refluxo gastroesofágico pode 
ser um processo fisiológico. Quando os sintomas geram re-
percussão clínica ou complicações, caracteriza-se a doença 
do refluxo gastroesofágico (DRGE). A história clínica é deci-
siva no diagnóstico, mas pode ser de difícil interpretação na 
prática pediátrica, principalmente abaixo de 2 anos de idade. 
Exames complementares são necessários para documentar a 
DRGE e excluir condições associadas. Embora não disponí-
vel universalmente, a combinação da phmetria de 24 horas 
e impedância intraluminal é considerada o padrão-ouro no 
diagnóstico. A ultrassonografia (US) esofagogástrica é um 
método amplamente disponível, não invasivo e sensível que 
oferece informações morfológicas e funcionais. O presente 
estudo revisa a técnica ultrassonográfica na avaliação do re-
fluxo e da morfologia da junção esofagogástrica.
Método(s): Transdutor curvilíneo (3,5-5,0 Mhz) ou linear 
(5-15 MHz) é geralmente utilizado. A morfologia antral e 
pilórica é avaliada após 3-4 horas de jejum visando excluir 
obstrução ao esvaziamento gástrico. Após alimentação líqui-
da, prossegue-se o exame na posição supina. Os episódios de 
refluxo são documentados durante 10-15 minutos de exame. 
Finalmente, obtém-se as medidas do comprimento do esôfa-
go abdominal e do ângulo de His.
Discussão: A passagem de uma coluna líquida do estôma-
go em direção ao esôfago abdominal e o clearance esofági-
co pela peristalse  são facilmente visibilizados  como pontos 
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hiperecogênicos móveis. Este método permite a correlação 
entre sintomas (tosse e vômitos) e a evidência de refluxo; 
detecta episódios de refluxo não ácido e exclui causas de vô-
mito e perda ponderal não relacionadas à DRGE (hérnia hia-
tal, estenose hipertrófica do piloro e massas abdominais). As 
medidas do esôfago abdominal e do ângulo de His fornecem 
importantes indicadores diagnósticos relacionados à presen-
ça e intensidade do refluxo.
Conclusões: A US esofagogástrica é um método não inva-
sivo que pode ser bastante informativo quando realizada de 
maneira adequada e por operador experiente. Dados morfo-
lógicos e funcionais não disponíveis por outras técnicas – e 
com alta sensibilidade e valor preditivo positivo para DRGE 
– são obtidos rapidamente, sem desconforto ou exposição 
à radiação. É um exame de triagem simples e confiável na 
abordagem de crianças menores de 2 anos com alto risco para 
DRGE. Ainda são necessários estudos para padronização e 
definição de critérios diagnósticos.
Autor Responsável: LARISSA DE ANDRADE DEFENDI
E-mail: LARIAD@GMAIL.COM
Palavras-Chave: refluxo,gastroesofágico,ultrassonogra-
fia,pediatria

PI.13.006
THE IMPORTANCE OF USING THE ACR-TIRADS 
(AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY - THYROID 
IMAGING REPORTING AND DATA SYSTEM) CLAS-
SIFICATION IN PEDIATRICS
Autores: KOSHIMURA, E.T.; SAMESHIMA, Y.T.; LUPI-
NACCI, F.S.; YAMANARI, M.G.I.; NETO, M.J.F.; FUNA-
RI, M.B.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): O nódulo tireoidiano é um achado 
frequente na rotina do radiologista. Esses nódulos estão pre-
sentes na população pediátrica, em um número menor do que 
nos adultos (0,05% a 5,1%), porém com taxa de malignidade 
maior, cerca de 25%.  Inúmeros guidelines foram criados para 
a determinação de quais nódulos devem ser investigados por 
biopsia aspirativa por agulha fina (PAAF), levando em conta 
fatores que predizem malignidade. A classificação ACR-TI-
RADS (American College of Radiology - Thyroid Imaging 
Reporting and Data System) de 2017, que estratifica o risco 
de malignidade dos nódulos tireoidianos, fornece uma pontu-
ação baseada nas características ultrassonográficas do nódulo: 
composição, ecogenicidade, forma, margem e focos hipereco-
gênicos. O objetivo deste estudo é demonstrar didaticamente, 
através de um ensaio pictório, a classificação ACR-TIRADS 
aplicada nos casos pediátricos de nódulos tireoidianos, com os 
respectivos achados de imagem.
Método(s): Foram selecionados, retrospectivamente, casos 
de nódulos tireoidianos em crianças do nosso serviço, com 
diferentes classificações ACR-TIRADS.
Discussão: Desde a introdução do ACR-TIRADS em adultos, 
pouco foi estudado especificamente em crianças. Devemos fi-
car atentos à adequada classificação dos nódulos tireoidianos 
nas crianças pois, apesar de raro, o câncer de tireoide neste 
grupo pode ter maior recorrência e maior taxa de metástases. 
Alguns fatores de risco conhecidos são: história de radiação, 
doenças inflamatórias crônicas e algumas síndromes gené-
ticas. Apesar de não considerar as dimensões do nódulo, o 
ACR-TIRADS sugere PAAF somente a partir de determina-
das dimensões. Entretanto, devido ao comportamento bioló-
gico do câncer de tireoide em crianças, a PAAF pode ser re-
comendada em nódulos suspeitos, independente do tamanho. 
Citamos como exemplo dois casos de nódulos ACR-TIRADS 
5. O primeiro de uma menina de 4 anos e o outro de um meni-

no de 8 anos. Felizmente, os resultados não foram de maligni-
dade em ambos os casos, mas sim tireoidite linfocítica focal e 
nódulo tímico intratireoideo, respectivamente.
Conclusões: A classificação ACR-TIRADS aplicada nos 
casos pediátricos foi demonstrada conforme o proposto. A 
ultrassonografia continua sendo o método de escolha para a 
investigação inicial de nódulos tireoidianos, e é fundamental 
que os radiologistas estejam familiarizados com a aplicação 
do ACR-TIRADS no grupo pediátrico.
Autor Responsável: erika tae koshimura
E-mail: erikatae@uol.com.br
Palavras-Chave: tireoide,ultrassonografia,tirads,pediatria

PI.13.009
DOENÇA DA ARRANHADURA DO GATO: DIFEREN-
TES APRESENTAÇÕES CLÍNICAS E SEUS PRINCI-
PAIS ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS
Autores: GOMES, A.I.; SAMESHIMA, Y.T.; KOSHIMU-
RA, E.T.; DUBINCO, A.;  YAMANARI, M.G.I.; NETO, M.
J.F.; FUNARI, M.B.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN 
(HIAE)
Introdução e objetivo(s): A doença da arranhadura do gato 
é uma condição infecciosa autolimitada, frequente em crian-
ças, devido ao maior contato com animais de estimação em 
comparação com adultos. Apresenta-se como uma linfadeni-
te regional que resulta de uma arranhadura ou mordida de 
gato envolvendo a extremidade distal do membro superior. O 
trauma inicial resulta na inoculação da Bartonella henselae, 
podendo ocasionar lesões cutâneas, como pápula ou pústula 
no local da inoculação e subsequente linfonodomegalia, mais 
comum na região epitroclear, podendo envolver também a 
axila, cabeça e pescoço. Em aproximadamente 5-10% dos 
pacientes, há disseminação da doença afetando múltiplos ór-
gãos e sistemas (fígado, baço, cérebro, olhos, ossos). A ava-
liação por imagem da massa palpável é uma ferramenta útil e 
que deve ser considerada no diagnóstico diferencial com sar-
coma, linfoma e doença metastática.Este ensaio iconográfico 
propõe uma revisão dos principais achados ultrassonográfi-
cos das formas local e disseminada da doença da arranhadura 
do gato.
Método(s): Selecionamos casos do grupo de Radiologia 
Pediátrica do nosso Departamento, demonstrando os prin-
cipais achados ultrassonográficos da doença da arranhadura 
do gato, incluído casos da forma localizada e um caso mais 
grave da forma disseminada.
Discussão: A ultrassonografia (US) é a modalidade inicial 
utilizada na população pediátrica para investigar linfono-
domegalias, principal manifestação da forma localizada da 
doença da arranhadura do gato. A US evidencia linfonodos 
aumentados, com córtex irregularmente espessado, hipere-
mia central ao Doppler colorido e, eventualmente, um centro 
hipoecogênico sugerindo liquefação. Mas esses achados são 
inespecíficos e podem ser encontrados em inúmeras condi-
ções patológicas. Portanto, o diagnóstico definitivo depende 
da história de arranhadura, exame físico e sorologia apropria-
da. A doença da arranhadura do gato envolvendo o fígado e 
o baço pode se manifestar várias semanas após a inoculação, 
ocasionando dor abdominal e organomegalias. O principal 
achado são pequenos abscessos e granulomas, que aparecem 
como múltiplas pequenas lesões nodulares hipoecogênicas à 
US.
Conclusões: Existem vários diagnósticos diferenciais para a 
doença da arranhadura do gato, o que pode retardar o trata-
mento ou levar a uma conduta clínica inadequada. Portanto, 
conhecer os principais achados de imagem desta doença é 
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fundamental no diagnóstico e conduta corretos, embora o 
diagnóstico definitivo dependa de testes sorológicos.
Autor Responsável: Andressa Inácio Gomes
E-mail: andressainaciog@gmail.com
Palavras-Chave: Cat scratch disease,localized,disseminate-
d,pediatric,ultrasound

PI.13.010
DOENÇAS INTERSTICIAIS PULMONARES DA IN-
FÂNCIA: CLASSIFICAÇÃO E REVISÃO DE CASOS.
Autores: BANDEIRA,G.A.;VIANA,J.A.; FORTALE-
ZA, E.; FRASSEI, J.S.; GUERRINI,R.M.; STRAUS,M.T.; 
SUZUKI,L.; SAWAMURA,M.V.Y.;OLIVEIRA, L.A.N
Instituição: HC- FMUSP : HOSPITAL DAS CLINICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA USP - SP
Introdução e objetivo(s): As doenças intersticiais pulmo-
nares da infância são raras e pouco compreendidas quando 
comparado às do adulto. Embora raras, elas estão associadas 
a elevada morbimortalidade infantil. Este trabalho tem como 
objetivo revisar as principais doenças intersticiais pulmonares 
encontrados na população pediátrica.
Método(s): Ilustraremos, através de casos selecionados do 
nosso serviço  os principais achados radiológicos das doenças 
intersticiais pulmonares pediátricas, a partir da classificação 
da ATS (American Thoracic Society) de 2013.
Discussão: Levando em consideração que a fisiopatologia e 
história natural das interticiopatias pulmonares pediátricas 
são bem diferentes em relação ao paciente adulto, a ATS, 
em conjunto com Pathology Cooperative Group e ChILD 
Research Co-operative, dividiu as doenças intersticiais pul-
monares da infância inicialmente em três grandes grupos: 1) 
doenças prevalentes na infância, 2) doenças não específicas 
da infância e 3) doenças pulmonares não classificáveis. O pri-
meiro grupo é ainda subdividido em outras quatro categorias, 
sendo elas: anormalidades do desenvolvimento pulmonar, 
anormalidades do crescimento pulmonar, desordens rela-
cionadas à disfunção do surfactante e  doenças de etiologia 
desconhecida. No segundo grupo, estão presentes intersticio-
patias presentes no contexto de outras doenças sistêmicas, na 
criança imunossuprimida, na criança sem doença pulmonar 
prévia, e também situações sistêmicas que simulam acometi-
mento pulmonar intersticial. A compreensão dessa divisão é 
de extrema importância para adequada correlação de achados 
tomográficos com o contexto clínico do paciente, o que por 
sua vez, exerce grande impacto no diagnóstico e manejo te-
rapêutico .
Conclusões: Manifestações radiológicas típicas da doenças 
intersticiais pulmonares na infância são pouco conhecidas 
pelo radiologista não especialista em pediatria. Reconhecer e 
destacar os achados radiológicos dessas doenças é fundamen-
tal para o diagnóstico adequado, acompanhamento evolutivo 
e avaliação prognóstica  desses pacientes.
Autor Responsável: Gabriela Alencar Bandeira
E-mail: bandeiraga@gmail.com
Palavras-Chave: doença interticial pulmonar na criança,hi-
perplasia de células neuroendócrinas,doença de niemann pick

PI.13.012
SEQUESTRO PULMONAR: ACHADOS DE IMAGEM 
NA ANGIOTOMOGRAFIA EM PACIENTES PEDIÁ-
TRICOS
Autores: PARENTE, J.G., BARROSO, L. M., NUNEZ, E., 
BEVILACQUA, C.T, HAGEMEYER, R.
Instituição: HOSPITAL PEDIÁTRICO PRO CRIANÇA 
JUTTA BATISTA

Introdução e objetivo(s): O Sequestro pulmonar é uma do-
ença rara, caracterizada por uma massa de tecido pulmonar 
não funcionante que não tem conexão com a árvore brônqui-
ca ou artérias pulmonares. Pode ser classificado em intralo-
bar e extralobar de acordo com a sua relação com a pleura. 
Os achados de imagem são heterogêneos e variam de acordo 
com o tipo de sequestro e com a presença de infecção super-
posta ou de malformações associadas. Esse trabalho objetiva 
revisar as principais características de imagem na angiotomo-
grafia de tórax no sequestro pulmonar em pacientes pediátri-
cos através de um ensaio pictórico.
Método(s): Ilustraremos em um ensaio pictórico baseado 
em casos, utilizando imagens adquiridas na nossa insti-
tuição por meio de angiotomografia, as principais carac-
terísticas de imagens do sequestro pulmonar em pacien-
tes pediátricos.
Discussão: O Sequestro pulmonar é uma malformação bron-
copulmonar pouco frequente, caracterizada por uma massa de 
tecido pulmonar não funcionante que não tem conexão com 
a árvore brônquica ou artérias pulmonares, é vascularizada 
por artéria sistêmica aberrante geralmente derivada da aorta 
torácica, do tronco celíaco ou das artérias intercostais. Exis-
tem dois tipos: Sequestro intralobar, que representa a maioria 
e esta presente mais tarde na infância com infecções recor-
rentes e o sequestro extralobar, menos comum e geralmente 
presente no período neonatal com desconforto respiratório, 
cianose ou infecção. Os dois tipos de sequestro são seme-
lhantes em sua relação com a árvore brônquica e o suprimen-
to arterial / drenagem venosa, mas diferem em sua relação 
com a pleura. Em geral, o seqüestro afeta preferencialmente 
os lobos inferiores. Os aspectos tomográficos são variados, 
podendo-se observar desde a presença de massa homogênea 
até formações císticas. A angiotomografia pode demonstrar 
fidedignamente a origem e o curso dos vasos anômalos sis-
têmicos, principalmente após o advento dos equipamentos 
helicoidais.
Conclusões: Os achados de imagem são importantes para 
realização dos diagnósticos diferenciais das malformações 
pulmonares. O diagnóstico definitivo do sequestro pulmo-
nar depende da exata visualização dos vasos que nutrem e 
drenam o seqüestro, condição essencial para o planejamento 
cirúrgico e tratamento adequado.
Autor Responsável: Julia Gomes Parente
E-mail: juliagparente@gmail.com
Palavras-Chave: sequestro,pulmonar,angiotomografia,torax
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PD.13.006
PONTOS DE REFERENCIA, LINHAS E ÂNGULOS: 
ENTENDENDO E EVITANDO AS PRINCIPAIS AR-
MADILHAS NO MÉTODO DE GRAF PARA AVA-
LIAÇÃO DA DISPLASIA DO DESENVOLVIMENTO  
DO QUADRIL
Autores: TAKAHASHI, M. S; MOTTA, G. B.; MOREIRA, 
M.T.; SOARES, J.K.; GUAL, F.; GASPARETTO, T.D.
Instituição: DIAGNÓSTICO DA AMÉRICA (DASA)
Introdução e objetivo(s): Displasia do desenvolvimento 
do quadril é a alteração ortopédica mais frequente em pa-
cientes recém-nascidos e quando não diagnosticada e trata-
da de forma adequada pode levar à degeneração precoce da 
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articulação do quadril na vida adulta, com grande impacto 
sobre a qualidade de vida. Dentre os vários métodos para 
avaliação do quadril do recém nascido o método proposto 
por Graf destaca-se como um dos mais utilizados e aceitos. 
O intuito desse trabalho é o de apresentar com ilustrações 
detalhadas e imagens de ultrassom não apenas a anatomia 
e as referências utilizadas para a interpretação adequada 
do quadril neonatal, mas também de apresentar e explicar 
como identificar e evitar os erros mais comuns nesse exame.
Método(s): Serão utilizadas ilustrações detalhadas e imagens 
de ultrassom do quadril neonatal exemplificando: 1) Método 
de Graf a)O que é o “plano padrão”; b) Identificação anatô-
mica e checklist de usabilidade; c) como são feitas as medi-
das e a classificação. 2) Erros mais comuns a)erro de posi-
cionamento, b)efeitos de inclinação do transdutor, c) erros de 
identificação anatômica, d) erros de linhas e ângulos, e) erros 
de classificação
Discussão: O método de Graf já está estabelecido como uma 
das principais técnicas para avaliação da displasia do desen-
volvimento do quadril em recém nascidos e lactentes. Por ser 
uma técnica relativamente direta e simples pequenos erros, 
tanto de interpretação da anatomia quanto de aquisição da 
imagem podem ter impacto significativo sobre o resultado. O 
radiologista que conhece e é capaz de identificar essas falhas 
está muito menos propenso a cometê-las.
Conclusões: Conhecer e entender as principais armadilhas e 
os principais erros na avaliação pelo método de Graf da dis-
plasia do quadril é essencial para uma boa prática, evitando 
falhas diagnósticas e garantindo a reprodutibilidade do exame.
Autor Responsável: Marcelo Straus Takahashi
E-mail: straus91@gmail.com
Palavras-Chave: pediatria,quadril,ultrassom,displasia

PD.13.007
ULTRASSOM TRANSPERINEAL EM MENINAS COM 
HIPERPLASIA CONGÊNITA DE ADRENAL: ANATO-
MIA, TÉCNICA E ACHADOS
Autores: TAKAHASHI, M. S.; MOREIRA, M. T.; MOTTA, 
G. B.; GUAL, F.; SOARES, J. K.; GASPARETTO, T. D.
Instituição: DIAGNÓSTICO DA AMÉRICA (DASA)
Introdução e objetivo(s): Meninas com hiperplasia con-
gênita de adrenal podem apresentar uma grande variedade 
malformações urogenitais. Entender essas malformações e 
as relações anatômicas entre as estruturas pélvicas é essen-
cial para o planejamento cirúrgico. A avaliação por imagem 
desses pacientes pode ser realizada por vários métodos como 
genitografia, ressonância magnética e endoscopia. Recente-
mente alguns autores demonstraram a utilidade da ultrasso-
nografia transperineal como uma alternativa para auxiliar na 
avaliação pré-operatória desses pacientes. O objetivo deste 
trabalho é detalhar a anatomia normal e principais alterações 
do trato geniturinário nesses pacientes bem como ilustrar os 
achados ultrassonográficos associados.
Método(s): Serão utilizadas ilustrações detalhadas e imagens 
de ultrassom transperineais com intuito de: 1) Revisar ao espec-
tro das malformações do trato urinário baixo e genital relacio-
nada a hiperplasia de adrenal em meninas; 2) Explicar a técnica 
e anatomia normal do ultrassom transperineal e 3) Explicar as 
alterações encontradas no ultrassom transperineal e sua utilida-
de em meninas com hiperplasia congênita de adrenal.
Discussão: A grande maioria das meninas com diagnóstico de 
hiperplasia congênita de adrenal e que apresentam algum grau 
de malformação do trato geniturinário associado necessitará 
de uma avaliação anatômica detalhada da região perineal, so-
bretudo naquelas pacientes que irão ser submetidas a procedi-
mentos cirúrgicos. A ultrassonografia é um método ideal para 

avaliação dessas pacientes, pois permite a avaliação das estru-
turas perineais e relação dos reparos anatômicos de uma for-
ma segura, não invasiva e com excelente resolução espacial.
Conclusões: A ultrassonografia transperineal é um método 
seguro, disponível e muito eficaz para a avaliação da do trato 
urinário baixo e genital em meninas com hiperplasia congê-
nita de adrenal. O conhecimento da técnica do exame, ana-
tomia local e espectro de alterações esperadas é fundamental 
para que o radiologista possa esclarecer o grau de malfor-
mação e a relação entre as estruturas estudadas e auxiliar na 
decisão terapêutica.
Autor Responsável: Marcelo Straus Takahashi
E-mail: straus91@gmail.com
Palavras-Chave: hiperplasia,congenita,adrenal,pediatria,ul-
trassom,genitourinario

PD.13.009
ASPECTOS DE IMAGEM EMBLEMÁTICOS (E OU-
TROS NEM TANTO) DA NEUROTUBERCULOSE EM 
PACIENTES PEDIÁTRICOS: UM ENSAIO PICTÓRICO
Autores: WAGNER L. F.; REISER C. S.; PELETTI A. B.; 
DORA M. D.; MATIOTTI S. B.; KEFFER C. P.; ARAÚJO M. A.
Instituição: HOSPITAL DA CRIANÇA CONCEIÇÃO DE 
PORTO ALEGRE - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
Introdução e objetivo(s): Introdução: O envolvimento do 
sistema nervoso central (SNC) corresponde a apenas 2 a 5% 
das infecções por tuberculose (TB), mas está entre os mais 
devastadores. A neurotuberculose acomete todas as idades, 
entretanto 60 a 70% dos casos ocorrem durante as duas pri-
meiras décadas de vida. É secundária à disseminação hema-
togênica da infecção extracraniana, mais frequentemente 
pulmonar. O trato gastrointestinal, genitourinário, sistema 
musculoesquelético e linfonodos são fontes menos comuns. 
Objetivo: Revisar e discutir, através de ensaio pictórico e re-
visão da literatura, achados típicos e atípicos da infecção do 
SNC por Mycobacterium tuberculosis.
Método(s): Foram selecionados exames de imagem ilustrati-
vos, disponíveis em arquivo digital, de crianças com histórico 
de internação por infecção do SNC por Mycobacterium tu-
berculosis em um hospital público pediátrico terciário.
Discussão: A TB do SNC tem manifestações distintas. A me-
ningite tuberculosa aguda/subaguda constitui 80 a 90% dos 
casos. Uma reação inflamatória com uma mistura de compo-
nentes exsudativos, proliferativos e necrotizantes nas cister-
nas da aracnóide é o achado típico. A meningite por TB tem 
predileção pelas cisternas da base. A segunda manifestação 
mais comum da neurotuberculose é a infecção focal do pa-
rênquima com necrose caseosa central, o chamado tubercu-
loma, que é uma lesão de tecido granulomatoso com efeito 
expansivo. Esta lesão pode ser solitária, múltipla ou miliar 
e pode ser vista em qualquer lugar do parênquima cerebral, 
sendo mais comum nos lobos frontais e parietais.
A manifestação menos comum da neurotuberculose é o abs-
cesso. Como em geral não contém pus com neutrófilos, a 
maioria dos "abscessos" por tuberculose é mais corretamente 
chamada de pseudoabscessos. A complicação mais comum 
da meningite tuberculosa é a hidrocefalia comunicante, que 
é causada pelo bloqueio das cisternas da base pelo exsudato 
inflamatório. Infartos isquêmicos também são uma complica-
ção comum, vistos em 20-40% dos pacientes, resultando da 
oclusão e compressão de pequenos vasos.
Conclusões: A neurotuberculose pode aparecer de maneiras 
muito diversas nos exames de imagem. É importante que os 
radiologistas estejam familiarizados com os aspectos que esta 
infecção pode assumir, a fim de ajudar a estabelecer o diag-
nóstico o mais preciso e precoce possível e, consequentemen-
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te, reduzir a morbidade e mortalidade desta doença, tantas 
vezes devastadora.
Autor Responsável: Liana Franciscatto Wagner
E-mail: lianafrancis@yahoo.com.br
Palavras-Chave: tuberculosis,brain,pediatrics

PD.13.011
ALTERAÇÕES RADIOGRÁFICAS ÓSSEAS NA MU-
COPOLISSACARIDOSE: O QUE O RADIOLOGISTA 
PRECISA SABER.
Autores: BANDEIRA,G.A.; FRASSEI,J.S.; STEPHAN, 
B.O.,SOUZA, S.A.;SAKAMOTO,F. ; SUZUKI,L.; OLIVEI-
RA,L.A.N.; KIM,CHONG.AE ; STRAUSS,M.T.;
Instituição: HCFMUSP: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA USP - SP
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): As mucopolissacarido-
ses (MPS) representam um heterogêneo
grupo de doenças hereditárias de armazenamento lisossomal 
. O acúmulo de glicosaminoglicanos não degradados nos pa-
cientes acometidos acarreta danos progressivos em vários 
tecidos, sobretudo no sistema musculoesquelético. Ainda 
que métodos seccionais avançados tenham ganhado destaque 
nos últimos anos, a radiografia convencional persiste como 
exame fundamental na propedêutica diagnóstica e na análise 
evolutiva desses pacientes. Este trabalho tem como objetivo 
revisar as principais alterações ósseas encontradas na radio-
logia convencional em pacientes com mucopolissacaridose.
Método(s): Ilustraremos através de casos selecionados do 
nosso serviço, a avaliação sistematizada dos principais acha-
dos ósseos na radiografia convencional que ocorrem nos pa-
cientes com mucopolissacaridose.
Discussão: A maioria das crianças com MPS são normais ao 
nascimento, e ainda na infância começam a manifestar os pri-
meiros sinais e sintomas. Os poucos estudos disponíveis nesse 
cenário demonstram que há grande demora no diagnóstico da 
doença, o que determina grande impacto no manejo e prog-
nóstico dos pacientes acometidos. A partir da suspeita clínica, 
a investigação radiográfica é mandatória. O protocolo incial 
de avaliação radiológica desses pacientes em geral  inclui: ra-
diografia de crânio, tórax , quadril , coluna tóracolombar  , 
ossos longos, mãos e pés. Os principais achados encontrados 
são: osso cortical do crânio espesso, sela túrcica em  “J”, man-
díbula curta, displasia do processo odontóide, vértebras acha-
tadas, costelas em forma de remo, hipodesenvolvimento do 
acetábulo, diáfises curtas e epífises ligeiramente hipoplásicas.
Conclusões: A radiografia convencional permanece como 
ferramenta diagnóstica útil na avaliação das mucopolissaca-
ridoses. O radiologista deve estar familiarizado com as ana-
tomia óssea normal para a faixa etária pediátrica e com os 
principais  achados radiológicos, de forma a contribuir para o 
diagnóstico precoce e futuro aconselhamento genético.
Autor Responsável: Gabriela Alencar Bandeira
E-mail: bandeiraga@gmail.com
Palavras-Chave: mucopolissacaridose,displasia esquelética

PD.13.019
CAKUT - REVISIÓN PICTÓRICA.
Autores: MATOS, I. A ; KATEKARU, D.
Instituição: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL 
NIÑO - SAN BORJA - LIMA PERU
Introdução e objetivo(s): La malformación congénita de los 
riñones y el tracto urinario es muy frecuente en la población 
pediátrica y se ha agrupado bajo el acrónimo CAKUT. Un 
diagnóstico radiológico preciso es importante para el mane-
jo adecuado, la planificación quirúrgica y el pronóstico.Este 

trabajo tiene el objetivo de revisar la embriogénesis y la fisio-
patología de las malformaciones congénitas más importantes 
del riñón y la vía urinaria en niños y correlacionar  los hallaz-
gos entre las diferentes técnicas radiológicas utilizadas.
Método(s): Recopilamos imágenes de pacientes con CAKUT 
del sistema PACS de nuestra institución y seleccionamos las 
imágenes más representativas de las diferentes modalidades 
empleadas para el diagnóstico.
Discussão: Se encontraron las siguientes anomalías renales 
y del tracto urinario:
Agenesia renal unilateral y bilateral, enfermedades renales 
quísticas, riñón en herradura, ectopia renal cruzada fusionada 
y no fusionada, estenosis de la unión ureteral , estenosis de la 
unión ureteropelvica, duplicación ureteral completa e incom-
pleta, ureterocele, divertículo de Hutch, anomalías uracales, 
válvula uretral posterior y doble vejiga.
También describimos complicaciones comunes como litiasis 
e infecciones y asociaciones frecuentes.
Conclusões: Las diferentes enfermedades congénitas renales 
y del tracto urinario agrupadas bajo el acrónimo CAKUT son 
prevalentes  en la edad pediátrica y es necesario estar familia-
rizados con éstas entidades para proporcionar un diagnóstico 
asertivo para el correcto manejo y pronóstico adecuado de 
éstos pacientes.
Autor Responsável: Irma Aracelly Matos Rojas
E-mail: ARACELLYMATOS@YAHOO.ES
Palavras-Chave: CAKUT,kidney,urinary-tract,paediatri-
c,ultrasound,urotomography,MRI
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PD.13.016
ULTRASSONOGRAFIA NA AVALIAÇÃO DA DISPLA-
SIA DO DESENVOLVIMENTO DO QUADRIL: UMA 
PATOLOGIA E MUITAS TÉCNICAS.
Autores: TAKAHASHI, M.S.; RODRIGUES, L. B. Q.; 
MATSUOKA, M.W.; GUAL, F.; ROCHA, J.P.R.S.; MASSA, 
B. S. F.; ROCHA, S.M.S.; ALMEIDA, G.C; SUZUKI, L.
Instituição: INSTITUTO DA CRIANÇA - HOSPITAL DAS 
CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNI-
VERSIDADE DE SÃO PAULO E DIAGNÓSTICO DA 
AMERICA (DASA)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A ultrassonografia é 
o melhor método para avaliação da displasia do desenvol-
vimento do quadril em recém-nascidos e lactentes e existem 
atualmente muitas técnicas descritas para a classificação e 
diagnóstico dessa patologia. Infelizmente não há nenhum 
consenso universal de qual ou quais técnicas são mais indi-
cadas e por esse motivo grupos diferentes preferem técnicas 
diferentes. O objetivo deste estudo é revisar as principais téc-
nicas ultrassonográficas para avaliação do quadril neonatal.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Se-
rão utilizadas ilustrações detalhadas e imagens de ultrassom 
do quadril neonatal a fim demonstrar a anatomia do quadril 
normal e do quadril displásico além de exemplificar e expli-
car os seguintes métodos: 1) Método de Graf;  2)Método de 
Harcke, 3) Método de Téguier e 4) Método de Terjensen
Discussão: Há uma grande variedade de métodos ultrasso-
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nográficos para a avaliação do quadril neonatal. É importante 
que o radiologista tenha domínio sobre os todos os principais 
métodos a fim não só de poder realizar o exame de forma 
completa, mas também de ser capaz de comunicar-se efeti-
vamente com o médico solicitante, que pode por vezes ser 
familiarizado com apenas um método específico e não com 
os demais.
Conclusões: Existem muitas técnicas de ultrassom dife-
rentes utilizadas na avaliação da displasia do quadril e que 
apesar de serem voltadas para a mesma patologia avaliam 
diferentes aspectos da articulação do quadril. O conhecimen-
to dessas diversas técnicas é importante não só para garantir 
uma avaliação mais detalhada como também para permitir 
com que a comunicação entre o radiologista e o médico so-
licitante seja eficaz.
Autor Responsável: Marcelo Straus Takahashi
E-mail: straus91@gmail.com
Palavras-Chave: DISPLASIA, QUADRIL, PEDIATRIA, 
ULTRASSOM

PD.13.020
QUANTIFICAÇÃO RADIOLÓGICA DA FIBROSE 
CÍSTICA: UMA REVISÃO DOS VÁRIOS MÉTODOS
Autores: TAKAHASHI, M.S., KANASHIO, J. S.; GUAL, F, 
MOREIRA, M. T.; SILVA FILHO, L. V. R. F.; VASCONCE-
LOS, L. M.; GASPARETTO, T. D.
Instituição: DIAGNOSTICO DA AMERICA (DASA)
INSTITUTO DA CRIANCA DO HOSPITAL DAS CLINI-
CAS DA FACULDADE DE MEDICIAN DA UNIVERSI-
DADE DE SAO PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A utilização da radio-
logia como ferramenta auxiliar para mensurar o grau de le-
são pulmonar em pacientes com fibrose cística data de 1958 
quando o primeiro score clínico-radiográfico foi publicado. 
Com o advento da tomografia computadorizada, que revo-
lucionou o diagnóstico de doenças pulmonares, surgiram 
outras técnicas mais robustas para avaliar o acometimento 
pulmonar em pacientes com fibrose cística, que incluem 
técnicas qualitativas, técnicas quantitativas manuais e mais 
recentemente técnicas quantitativas automatizadas. O obje-
tivo desse painel é revisar e ilustrar as principais técnicas 
de utilizadas para mensurar a pneumoaptia em pacientes de 
fibrose cística, destacando as principais vantagens e limita-
ções de cada técnica.
Material(is) e método(s): Será discutido a importância 
da avaliação radiológica torácica em pacientes com fibro-
se cística e a utilização da TC de tórax como um marca-
dor de desfecho. Serão utilizadas ilustrações detalhadas e 
imagens de tomografias de tórax de pacientes com fibro-
se cística quadril neonatal a fim exemplificar e explicar 
os principais métodos utilizados na mensuração de dano 
pulmonar em pacientes com fibrose cística, incluindo: 1) 
Escore clinico-radiografico de Swachman e Kulczycki; 2) 
escores de Bhalla; 3) escores de Brody; 4) escore de Lo-
eve, 5) PRAGMA-CF; 6) Relação artéria-via aérea e 7)
Métodos automatizados.
Discussão: A avaliação radiológica do grau de acometimen-
to pulmonar da fibrose cística é uma ferramenta muito útil, 
com vários estudos demonstrando que a TC é mais sensível 
que parâmetros clínicos, tanto para quantificar progressão de 
doença como para diagnosticar alterações iniciais. Como a 
fibrose cística é uma doença crônica, o acompanhamento da 
evolução temporal é um ponto chave no manejo desses pa-
cientes e a utilização de métodos de quantificação radiológica 
permitem que isso seja feito de forma consistente, reprodutí-
vel e com aplicabilidade clínica comprovada.

Conclusões: Conhecendo essas técnicas e munido das fer-
ramentas apropriadas o radiologista pode interpretar de for-
ma mais objetiva e reprodutível as alterações pulmonares 
em pacientes com fibrose cística, levando informações mais 
precisas ao médico solicitante a fim tornar o manejo desses 
pacientes mais adequado e preciso.
Autor Responsável: Marcelo Straus Takahashi
E-mail: straus91@gmail.com
Palavras-Chave: torax,fibrose,cistica,tomografia,computa-
dorizada,radiografia,quantificaçao
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PD.13.002
DISSEMINAÇÃO NEOPLÁSICA PELA DERIVAÇÃO 
VENTRICULOPERITONEAL (DVP)
Autores: MAIA, D.F.; SILVA, C.B.; FERREIRA, R.C.S; RI-
BEIRO, J.H.A.; OLIVEIRA, G.H.N.;
Instituição: SANTA CASA DE BELO HORIZONTE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O Objetivo deste estu-
do é a descrição de disseminação neoplásica por uma via in-
comum, o cateter de Derivação Ventriculoperitoneal (DVP).
História clínica: Trata-se de um paciente do sexo masculino, 
cinco anos de idade, portador de pinealoblastoma sem trata-
mento oncológico, com cateter de DVP, apresentando cons-
tipação intestinal. Após solicitação de Ultrassonografia (US) 
intra-hospitalar, evidenciou-se massa pélvica a esclarecer. À 
Tomografia Computadorizada (TC), observou-se volumosa 
lesão expansiva e múltiplas lesões semelhantes no abdome e 
na pelve do paciente: Volumosa formação expansiva parcial-
mente definida e de contornos lobulados, com impregnação 
heterogênea pelo contraste, apresentando áreas de necrose de 
permeio, medindo aproximadamente 11,5 x 8,2 x 12,8 cm 
(LL x AP x CC). Tal lesão comprime dos ureteres distais, 
condicionando moderada hidroureteronefrose à montante, 
além de comprimir também o reto, porém sem sinais obstru-
tivos intestinais.Múltiplas lesões com aspecto semelhante à 
supracitada, mantendo íntima relação com o folheto parietal 
do peritôneo, alguns sem planos de clivagem com a parede 
abdominal, notadamente peri-hepáticas, no espaço paracóli-
co direito e no mesentério, no nível do mesogástrio, os mais 
destacados nestes dois últimos sítios, medindo cerca de 3,7 
cm e 2,7 cm nos seus maiores eixos axiais. Há ainda outros 
implantes peri-gástrico, no nível da cicatriz umbilical, adja-
cente ao hilo esplênico, junto à fáscia perirrenal esquerda e 
retrocural bilateral.
Discussão e diagnóstico: Apesar de raro na literatura, evi-
denciou-se a disseminação neoplásica pelo cateter de DVP no 
paciente e esta possibilidade sempre deve constar no diagnós-
tico diferencial em pacientes oncológicos.
Conclusões: Apesar de raro na literatura, evidenciou-se a 
disseminação neoplásica pelo cateter de DVP no paciente e 
esta possibilidade sempre deve constar no diagnóstico dife-
rencial em pacientes oncológicos.
Autor Responsável: DANILO FERREIRA MAIA
E-mail: danilomaia87@yahoo.com.br
Palavras-Chave: PEDIATRIA, ONCOLOGIA, DISSEMI-
NAÇÃO, DVP
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PD.13.004
LINFOMA PRIMÁRIO DO SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL DE APRESENTAÇÃO ATÍPICA: RELATO 
DE CASO
Autores: GUIMARÃES, R. B.; ROMAN, S. M.; CHOJ-
NIAK, R.; MELLO, R. A. B.
Instituição: A.C.CAMARGO CANCER CENTER
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever e discutir um 
caso de linfoma primário do sistema nervoso central (SNC) 
em um paciente imunocompetente da faixa etária pediátrica.
História clínica: Paciente, sexo masculino, 12 anos, apre-
sentava quadro de sonolência intensa e polidipsia nos quinze 
dias anteriores à admissão hospitalar e evoluiu com rebaixa-
mento do nível de consciência e confusão mental no último 
dia. Ao exame admissional, apresentava Escala de Coma de 
Glasgow variando de 9 a 13, sem outros achados relevantes. 
Foram então solicitados exames laboratoriais que evidencia-
ram poliúria, hipostenúria, hipernatremia, hipotireoidismo e 
hipocortisolismo, permitindo estabelecer o diagnóstico sin-
drômico de pan-hipopituitarismo com diabetes insipidus.
Discussão e diagnóstico: À tomografia computadorizada do 
crânio sem contraste, foi confirmada lesão expansiva hipera-
tenuante no hipotálamo. Em seguida, foi realizada ressonân-
cia magnética que demonstrou lesão no hipotálamo com ex-
tensão bi-hemisférica com aspecto em asa de borboleta, com 
hipossinal em T1 e T2, realce intenso e homogêneo pelo meio 
de contraste e restrição à difusão. Foi realizada biópsia com 
exame histopatológico compatível com linfoma difuso de 
grandes células B. O linfoma primário do SNC é uma forma 
extranodal rara do linfoma não Hodgkin de células B e cor-
responde a cerca de 6% das neoplasias malignas intracrania-
nas. Manifesta-se principalmente por volta da sexta década 
de vida entre os pacientes imunocompetentes. Esses tumores 
são caracterizados por celularidade e relação nucleocitoplas-
mática altas, o que resulta em típica restrição à difusão. Eles 
apresentam boa resposta a corticoterapia e quimioterapia e a 
evolução do seu tratamento pode ser claramente monitoriza-
da por exames de imagem.
Conclusões: Em virtude das características epidemiológicas 
do caso, foram aventadas inicialmente diferentes hipóteses 
diagnósticas, entre as quais germinoma, glioma quiasmático, 
astrocitoma pilocítico, histiocitose e hamartoma hipotalâmi-
co. Como o linfoma é uma neoplasia maligna intracraniana 
rara em imunocompetentes da faixa etária do paciente, os 
achados de imagem, refletindo suas características histopato-
lógicas, foram fundamentais no estabelecimento do diagnós-
tico, apesar do cenário clínico atípico.
Autor Responsável: Stefânia Maria Roman
E-mail: stefania_mms@hotmail.com
Palavras-Chave: LINFOMA, PRIMÁRIO, NERVOSO, 
CENTRAL

PD.13.005
HIPERTENSÃO ARTERIAL NEONATAL COM DES-
FECHO DESFAVORÁVEL: UM RELATO DE CASO.
Autores: LUPINACCI FAS, DUBINCO,A, SAMESHIMA 
YT, YAMANARI MG, NETO MJF, FUNARI MBG.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar o caso de um 
casal de gêmeos bivitelínicos com diagnóstico de hiperten-
são arterial sistêmica neonatal que apresentaram desfecho 
desfavorável, com perda da função renal, apresentando as 
características dos achados de imagem que auxiliaram no 
diagnóstico etiológico, bem como uma revisão dos achados 
de imagem nas estenoses de artéria renal.

História clínica: Casal de gêmeos bivitelínicos, pós fertiliza-
ção in vitro, nascidos à termo com baixo peso ao nascimento, 
a menina teve necessidade de internação na UTI neonatal por 
6 dias, tendo alta para casa. Sete dias após o nascimento, a 
mesma apresentou quadro de choque séptico e hipertensão 
arterial sistêmica de cerca de 132 x 77 mmHg, sendo inicia-
do a investigação da causa da hipertensão. Resolvido o qua-
dro infeccioso crítico, foi diagnosticado a exclusão renal à 
direita por estenose crítica da artéria renal direita e estenose 
significativa na artéria renal esquerda. O irmão, assintomáti-
co, foi também investigado a partir do diagnóstico da irmã, 
sendo visualizado também a estenose bilateral das artérias re-
nais, em menor grau. Com a evolução da estenose, a menina 
apresentou além da exclusão renal à direita, necrose renal à 
esquerda, sendo submetida à nefrectomia bilateral, hoje es-
tando em vigência de diálise peritoneal. Já o irmão, também 
cursou com infarto e perda completa do rim direito, porém o 
rim esquerdo mantém a função preservada.
Discussão e diagnóstico: A hipertensão arterial neonatal é 
um evento raro, com incidência variando de 0,2 – 3%. Mes-
mo infrequente, são várias as causas de podem cursar com 
este quadro, desde causas renais, como estenose de artéria 
renal, até intoxicações como uso de pancuronium ou uso de 
drogas, como cocaína e heroína pela mãe. O prognóstico des-
ta entidade costuma ser bom, sendo muitas vezes um quadro 
transitório e sendo necessário apenas o seguimento sobre o 
risco cardiovascular destes doentes. Porém, a depender da 
etiologia da condição hipertensiva, o prognóstico pode não 
ser favorável, podendo acarretar em severas consequências 
ao paciente.
Conclusões: A hipertensão arterial neonatal é um evento 
raro, porém pode trazer conseqüências graves à criança, de-
vendo o radiologista estar preparado para identificar seus si-
nais e realizar o diagnóstico corretamente.
Autor Responsável: felipe lupinacci
E-mail: felipesulla@gmail.com
Palavras-Chave: hipertensão,neonatal,estenose

PD.13.008
SÍNDROME DE DENYS-DRASH: UM RELATO DE 
CASO RARO
Autores: SOUZA, J.P.D.; SILVA, T.A.; FERREIRA, M.B.; 
SANTOS, T.; SANTIN, L.A.; BAVARESCO, A.P.; TEIXEI-
RA, R.; VIEGAS, T.F.
Instituição: HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever um caso da 
Síndrome de Denys-Drash (SDD), que é uma doença rara ca-
racterizada pela associação de Tumor de Wilms (TW), insu-
ficiência renal progressiva que começa nos primeiros meses 
de vida e pseudo-hermafroditismo masculino resultante de 
mutações no gen supressor TW1 localizado no cromossomo 
11 p 13.
História clínica: INM, 1 ano e 8 meses, com genitália ex-
terna ambígua em acompanhamento ambulatorial com ne-
frologista e endocrinologista devido a síndrome nefrótica 
e pseudo-hermafroditismo masculino (cariótipo 46XY). 
Apresentou quadro de dor abdominal intensa, associada a 
vômitos alimentares e diarréia aquosa, realizou ultrassono-
grafia 3 dias após início dos sintomas que evidenciou mas-
sa renal à esquerda. Encaminhada ao nosso hospital para 
investigação, realizou exame tomográfico que confirmou 
existência de volumosa lesão expansiva de provável origem 
neoplásica no polo inferior do rim esquerdo, medindo cerca 
de 6,6 x 9,3 x 5,4 cm, com densidade heterogênea e apre-
sentando discreto realce pelo meio de contraste, primeira-
mente considerando a possibilidade de tumor de Wilms, e 
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imagens sugestivas de linfonodomegalias em cadeia para-
-aórtica lateral esquerda. Posteriormente, testes genéticos 
confirmaram a Síndrome de Denys Drash.
Discussão e diagnóstico: A prevalência da SDD é desco-
nhecida. As pessoas com SDD têm uma probabilidade es-
timada de 90% de desenvolver esta forma rara de câncer 
renal conhecido como TW. Aproximadamente 5% dos TW 
estão associados a síndromes de predisposição constitucio-
nal conhecidas. Mutação da linhagem germinativa do gen 
TW1 está está claramente associada ao aumento da doença 
bilateral, já que a taxa global de TW bilateral é de 5%, en-
quanto que os pacientes com SDD apresentam incidência 
de 20%.  Como a maioria dos tumores é grande na apre-
sentação e é tratada com nefrectomia, o papel da imagem 
é principalmente no planejamento pré-operatório e na ava-
liação da doença metastática, além de fornecer informações 
iniciais de estadiamento da doença e um diagnóstico pre-
suntivo para guiar a terapia. Ultrassonografia geralmente é 
o exame de imagem inicial.
Conclusões: Fazer um diagnóstico para uma doença rara 
ou genética muitas vezes pode ser um desafio. O conhe-
cimento das características clínico-patológicas e algumas 
características distintas de imagem das neoplasias renais 
em crianças pequenas podem permitir que o radiologista 
forneça informações com potencial impacto no manejo 
do paciente.
Autor Responsável: João Paulo Dalazen de Souza
E-mail: joao.dalazen@gmail.com
Palavras-Chave: DENYS-DRASH, TUMOR, WILMS, 
SYNDROME

PD.13.010
REAÇÃO PERIOSTEAL INDUZIDA PELO USO PRO-
LONGADO DE PROSTAGLANDINAS EM PACIEN-
TES LACTENTES: APRESENTAÇÃO DE CASOS E 
REVISÃO DA LITERATURA
Autores: SANTOS, J. E. M; RODRIGUES, A. A. E; MORA-
ES, H. A. F; MACHADO. P. R.;MENDONCA, V. C; BIT-
TENCOURT,G. R; BARROS, L. F; VIEIRA, J. B; LEAO. 
F.I; AUGUSTO,B.M
Instituição: HOSPITAL SEPACO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Apresentar 2 casos 
de reação periosteal em lactentes em uso prolongado de 
prostaglandina.
História clínica: Pacientes do sexo masculino, com 3 e 2 me-
ses de vida e diagnóstico de cardiopatia congênita cianótica, 
em uso prolongado de prostaglandinas, apresentando reação 
periosteal difusa e simétrica.
Discussão e diagnóstico: A prostaglandina (PGE) é a dro-
ga de escolha no tratamento das cardiopatias congênitas 
cianóticas, por um curto período de tempo, para manter 
o ducto arterial patente antes da cirurgia. Nos casos em 
que a cirurgia deve ser adiada, o uso prolongado da me-
dicação pode levar a alterações ósseas e de partes moles, 
tais como reação periosteal difusa e edema pré-tibial e de 
partes moles nas extremidades. A porcentagem de lacten-
tes que desenvolvem reação periosteal pelo uso da prosta-
glandina, aumenta com a duração do tratamento, variando 
entre 42% com < 30 dias até 100% com > 60 dias. Essas 
alterações podem aparecer precocemente, de 9 a 11 dias 
após instituído o tratamento medicamentoso. A evolução 
é benigna, sendo reversível após a interrupção da (PGE). 
O diagnóstico diferencial deve ser feito com periostite fi-
siológica, doenças metabólicas, doenças infecciosas con-
gênitas (TORCH), notadamente a sífilis, doença de Caffey, 
osteomielite, fraturas em fase de reparação e paquidermo-

periostite hereditária. O acometimento simétrico, indolor 
e sem alteração da cortical óssea ajuda na sua diferencia-
ção. Nesse trabalho apresentamos dois casos de pacientes 
lactentes com cardiopatia congênita, em uso prolongado 
de prostaglandina ocasionando reação periosteal difusa e 
realizamos uma revisão da literatura.
Conclusões: Pacientes em uso contínuo de prostaglandinas 
além dos efeitos colaterais comuns como apneia, edema e fe-
bre, deve ser considerado reação periosteal para que não haja 
confusão com outros diagnósticos como sífilis e osteomielite.
Autor Responsável: Henrique Abrão Fróes de Moraes
E-mail: henriquefield@hotmail.com
Palavras-Chave: reação,periosteal,literatura,prostaglandina

PD.13.013
CISTO TÍMICO MULTILOCULAR: UMA CAUSA 
RARA DE MASSA CERVICAL EM CRIANÇAS
Autores: REISER C.S.; WAGNER L.F.; PELETTI A.B.; 
DORA M.D.; KEFFER C.P.; MATIOTTI S.B.; ARAUJO M.A.
Instituição: HOSPITAL DA CRIANÇA NOSSA SENHO-
RA DA CONCEIÇÃO - GRUPO HOSPITALAR CONCEI-
ÇÃO, PORTO ALEGRE/RS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever os achados 
clínicos e tomográficos do cisto tímpico multilocular e suas 
causas embriológicas;
Esclarecer os radiologistas para considerar este diagnóstico 
no diferencial de lesões císticas cervicais em pediatria.
História clínica: Descrevemos o caso de um menino de 15 
anos de idade, com um tumor na região cervical direita de 
início súbito e crescimento rápido. Paciente em bom estado 
geral, afebril, com sinais vitais estáveis, apresentando massa 
cervical direita, de consistência firme e indolor, sem sinais 
flogísticos, sem determinar estridor, rouquidão ou disfagia. 
Ele trouxe uma ultrassonografia externa (imagens não dis-
poníveis) descrevendo uma lesão septada cística, estenden-
do-se do ângulo da mandíbula ao mediastino superior. O 
estudo tomográfico realizado para elucidação diagnóstica e 
avaliação de extensão demonstrou uma lesão multiloculada 
da densidade do fluido com septos aumentados no espaço 
parafaríngeo direito, estendendo-se desde o nível da man-
díbula (ântero-medial ao músculo esternocleidomastoideo e 
anterior ao rebordo carotídeo) até o mediastino superior. Pa-
ciente submetido à cirurgia eletiva com excisão completa da 
lesão, que apresentava cápsula espessa e aderia intimamente 
ao timo mediastinal. O anatomopatológico revelou um cisto 
tímpico multilocular.
Discussão e diagnóstico: O timo se desenvolve a partir da 
terceira e quarta bolsas branquiais e, durante sua embriologia, 
separa-se da faringe e migra caudalmente para o mediastino 
anterior. A persistência de partes do timo embrionário ou do 
ducto timofaríngeo em sua trajetória descendente pode cau-
sar lesões císticas tímicas ou tecido tímico ectópico. Cistos 
tímicos cervicais são lesões raras (menos de 1% das massas 
cervicais em crianças), mais comuns em meninos, menores 
de 10 anos e no lado esquerdo. Eles geralmente são indolores 
e de rápido crescimento. Os tipos uniloculares são o tipo mais 
comum, causados ??pela persistência do ducto timofaríngeo, 
enquanto a degeneração dos corpúsculos de Hassall no teci-
do tímpico cervical ectópico forma os cistos multiloculares, 
mais raros, como no nosso caso. Os principais diagnósticos 
diferenciais inclui cistos de fenda branquial, cisto tireoglosso 
e linfangiomas.
Conclusões: Os cistos tímicos cervicais são causas raras e 
muitas vezes negligenciadas de massas cervicais em crian-
ças que os radiologistas precisam estar familiarizados para 
incluí-las no diferencial de lesões císticas cervicais em 
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crianças.
Autor Responsável: Carolina Sander Reiser
E-mail: carolreiser@hotmail.com
Palavras-Chave: cisto,tímico,multilocular,thymic,cyst,cervical

PD.13.014
HEMANGIOENDOTELIOMA KAPOSIFORME COM 
SÍNDROME DE KASABACH-MERRITT
Autores: ROMAN, S.M; TACCA, A; SEDA, G.V; CHOJ-
NIAK, R; AMOEDO, M. K
Instituição: AC CAMARGO CÂNCER CENTER
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever e discutir 
um caso de hemangioendotelioma kaposiforme complicado 
com síndrome de Kasabach-Merritt, contextualizando-o no 
diagnóstico e abordagem dos tumores vasculares.
História clínica: ARD, feminina, 82 dias de vida, encami-
nhada ao serviço para investigação de massa cervico-facial 
esquerda que evolui rapidamente com coagulopatia de con-
sumo. Os exames de imagem evidenciaram volumosa massa 
centrada na região cervical esquerda, sólida, heterogênea e 
infiltrativa, com hipossinal em T1, hipersinal em T2. Foi rea-
lizado exame anatomopatológico e imunohistoquímico após 
biópsia percutânea que confirmaram o diagnóstico de heman-
gioendotelioma kaposiforme. Recebeu tratamento com corti-
cóide e imunossupressor (rapamune- sirolimo) que levaram a 
resolução clínica da síndrome, diminuição parcial do volume, 
mudança na coloração e consistência da massa. Recebeu alta 
com sintomáticos.
Discussão e diagnóstico: O hemangioendotelioma kaposi-
forme é um tumor raro (100 casos descritos) e agressivo 
pela alta mortalidade na ausência de tratamento correto.  
Apresenta associação com linfangiomatose e síndrome de 
Kasabach-Merritt, caracterizada por coagulopatia de con-
sumo e presença de lesão vascular gigante em lactentes 
jovens. Em vigência da Síndrome de Kassabach Merrit, 
o diagnóstico diferencial se faz com os hemangiomas 
congênitos rapidamente involutivos. Os hemangiomas 
congênitos podem ser classificados em rapidamente in-
volutivo (RICH), parcialmente involutivo (PICH) ou não 
involutivo (NICH).  O principal diagnóstico diferencial 
do hemangioma congênito é o hemangioma infantil, este 
muito mais comum, porém não associado a Síndrome de 
Kassabach Merrit.
Conclusões: Foi apresentado um caso de hemangioendote-
lioma kaposiforme complicado com a síndrome de Kassa-
bah-Merritt, cujo diagnóstico e tratamento corretos interfe-
rem diretamente na evolução e prognóstico do paciente pela 
sua alta mortalidade associada.
Autor Responsável: Stefânia Maria Roman
E-mail: stefania_mms@hotmail.com
Palavras-Chave: Hemangioendotelioma,Kaposiforme,Kas-
sabah,Merritt

PD.13.015
SARCOMA FIBROMIXOIDE DO PÂNCREAS EM PA-
CIENTE PEDIÁTRICO: RELATO DE CASO.
Autores: SOARES, D. R.; SUNADA, A. M.; ADATIHARA, 
J. M.; DOLÇAN, K. S.; STEIN, V. S.; SOARES, T. R.
Instituição: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 
CATARINA HOSPITAL SANTA ISABEL
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O presente trabalho 
tem como objetivo relatar um caso de sarcoma fibromixoide 
do pâncreas em paciente pediátrico, revisando seus principais 
achados de imagem.
História clínica: Paciente de 10 anos, masculino, com quei-

xa de dor abdominal. Foi realizada Ressonância Magnéti-
ca (RM) do abdome, que demonstrou lesão expansiva, com 
limites bem definidos, apresentando sinal heterogêneo nas 
sequências com ponderação em T1 e T2, áreas de difusão 
restrita entremeadas por áreas de difusão facilitada no estu-
do por difusão, e realce precoce e heterogêneo após a inje-
ção endovenosa do meio de contraste, localizada no abdo-
me direito, relacionada à cabeça pancreática, determinando 
alteração da morfologia da mesma. Esta lesão comprime o 
segmento distal do colédoco, com dilatação do mesmo e das 
vias biliares intra-hepáticas à montante. Observa-se ainda 
efeito compressivo sobre o rim direito. Procedeu-se à res-
secção desta lesão, cujo resultado dos estudos anatomopa-
tológico e imuno-histoquímico foi compatível com sarcoma 
fibromixoide de baixo grau.
Discussão e diagnóstico: As neoplasias pancreáticas podem 
ser divididas em epiteliais e não-epiteliais. Estas últimas com-
preendem apenas cerca de 2% de todas, sendo representadas 
principalmente pelos tumores mesenquimais. Os sarcomas 
relacionados ao pâncreas menos comumente originam-se do 
próprio tecido pancreático, estando o subtipo fibromixoide 
entre os mais raros. A variabilidade histológica dos diferen-
tes tipos de sarcoma traduz-se nos exames de imagem, com 
achados que também dependem do tipo de sarcoma, podendo 
ser inespecíficos ou auxiliar na diferenciação diagnóstica. De 
modo geral, diferentemente do adenocarcinoma pancreático, 
os sarcomas se apresentam como massas volumosas e hetero-
gêneas, com frequentes necrose e hemorragia centrais. O sar-
coma fibromixoide de baixo grau costuma apresentar-se, nas 
imagens de RM, heterogêneo, com componentes hipointen-
sos ao músculo na ponderação em T1, que normalmente tam-
bém são hipointensos em T2, representando tecido fibroso. 
Aparência sólido-cística também é usualmente encontrada.
Conclusões: Os tumores pancreáticos não-epiteliais repre-
sentam um desafio diagnóstico e terapêutico devido a sua 
raridade e características clínicas e de imagem, sendo o sar-
coma fibromixoide muito raramente relatado. No entanto, é 
importante considerar e, quando possível, diferenciá-los das 
neoplasias epiteliais, devido a grande diferença no tratamento 
e prognóstico entre as mesmas.
Autor Responsável: Diego Roberto Soares
E-mail: diegorsoares@gmail.com
Palavras-Chave: low-grade fibromyxoid sarcoma,MRI,pan-
creatic neoplasms,pediatrics
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TRABALHO ORIGINAL

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.14.002
PET/CT NA AVALIAÇÃO DE NÓDULOS PULMONA-
RES COM RISCO PRÉ-TESTE INTERMEDIÁRIO 
PARA MALIGNIDADE EM UM HOSPITAL PRIVADO 
DO BRASIL
Autores: KUSSANO, I.C.T.; TELES, G.B.S.; SHOJI, H.; 
CHATE, R.C.; SZARF, G.; FUNARI, M.B.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar a acurácia 
diagnóstica do PET/CT com 18F-FDG na caracterização de 
nódulos pulmonares com risco pré-teste intermediário em 
benignos ou malignos, em um hospital privado no Brasil.
Material(is) e método(s): Análise retrospectiva dos exames 
de PET/CT com 18F-FDG realizados entre janeiro de 2015 
e dezembro de 2016 para avaliação de nódulos pulmonares 
solitários em um hospital privado no Brasil. As lesões foram 
avaliadas quanto ao tamanho, localização, densidade, pre-
sença de espiculação e valor padronizado de captação (SUV) 
máximo do radiofármaco. Foram incluídos nódulos pulmo-
nares entre 8 e 30 mm, sólidos ou subsólidos com componen-
te sólido maior que 8mm, com risco pré-teste intermediário 
(5 a 65%) calculado pelo modelo da clínica Mayo. Foram 
excluídos os pacientes com antecedente de neoplasia ativa 
nos últimos 5 anos. O diagnóstico definitivo foi estabelecido 
pela confirmação histopatológica ou acompanhamento clíni-
co-radiológico por um período mínimo de 24 meses.
Resultados e discussão: Foram avaliados os exames de 226 
pacientes, sendo que 52 nódulos preencheram os critérios 
de inclusão. Destes, 25 nódulos (48%) apresentaram o diag-
nóstico de malignidade (adenocarcinoma foi o subtipo histo-
lógico mais comum, em 60% dos casos) e 27 (52%) foram 
benignos (9 deles relacionados a doença granulomatosa). Uti-
lizando-se como ponto de corte o valor de SUV de 2,5, foram 
encontrados 15 resultados falso-positivos e 3 resultados falso 
negativos (2 adenocarcinomas lepídicos e 1 adenocarcinoma 
mucinoso). Este mesmo ponto de corte apresentou sensibili-
dade de 88%, especificidade de 44%, valor preditivo positivo 
de 59%, valor preditivo negativo de 80% e acurácica de 65%.
Conclusões: O exame de PET/CT com 18F-FDG é uma al-
ternativa não invasiva que combina parâmetros morfológi-
cos e metabólicos na caracterização de nódulos pulmonares, 
sendo amplamente aceito na avaliação diagnóstica de nódu-
los suspeitos para malignidade. Entretanto, estudos recentes 
demonstraram limitações deste método em regiões com do-
enças infecciosas pulmonares endêmicas, onde existe redu-
ção dos valores de especificadade e acurácia do PET/CT. O 
nosso estudo confirma a redução da especificidade, VPP e 
da acurácia deste exame em um hospital privado no Brasil, 
apesar do uso critérios de seleção restritos, incluindo apenas 
nódulos com componente sólido acima de 8 mm e com risco 
pré-teste intermediário.
Autor Responsável: Ivan Cesar Tanaka Kussano
E-mail: ivan.kussano@gmail.com
Palavras-Chave: 18F-FDG, PET/CT, TÓRAX, NÓDULO, 
SOLITÁRIO

PET-CT

RELATO DE CASO

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.14.006
NEOPLASIA MALÍGNA INCIDENTAL DE PÂNCRE-
AS DIAGNOSTICADA AO PET/CT COM 68GA-PSMA
Autores: CAMPOS, A.L.; SILVA, M.T.; PALMA, G.L.; SE-
GUNDO NETO, E.M.V.; QUAGLIATO, P.C.; COURA, G.B.
Instituição: A. C. CAMARGO CANCER CENTER, SãO 
PAULO, SãO PAULO, BRASILADVANCED IMAGING 
ASSOCIATES, FREMONT, CALIFORNIA, USAAN-
GIO VASCULAR MEDICINE CONSULTING ROOMS, 
BELGRADE, SERBIAANGIORAD, RECIFE, PERNAM-
BUCO, BRASILAPROFE, AMBATO, TUNGURAHUA, 
ECUADORAPROFE, BABAHOYO, LOS RíOS, ECUA-
DORAPROFE, GUAYAQUIL, GUAYAS, ECUADORA-
SIAN MEDICAL CENTER, SEOUL, REPUBLIC OF KO-
REAASSOCIAçãO HOSPITALAR BENEFICENTE SãO 
VICENTE DE PAULO, PASSO FUNDO, RIO GRANDE 
DO SUL, BRASILAXIAL CENTRO DE IMAGEM DIAG-
NóSTICO SC LTDA., BELO HORIZONTE, MINAS GE-
RAIS, BRASILBAYERO UNIVERSITY, KANO, NIGE-
RIABENEFICIêNCIA PORTUGUESA DE SãO PAULO, 
SãO PAULO, SãO PAULO, BRASILBEYTEPE MILI-
TARY HOSPITAL, ANKARA, TURKEYBIO MASTER 
MEDICINA DIAGNóSTICA, SãO PAULO, SãO PAULO, 
BRASILBOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDI-
CINE, BOSTON, MASSACHUSETTS, EUABREAST 
CENTER, NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY HOS-
PITAL, TAIPEI, TAIWANBUDDHIST TZU CHI GENE-
RAL HOSPITAL, TAIPEI BRANCH, TAIWANBUSAN 
PAIK HOSPITAL INJE UNIVERSITY, BUSAN, SOUTH 
KOREACARDIOLOGY RESEARCH COMPLEX, MOS-
COW, RUSSIACASA DE SAúDE SANTA MARCELINA, 
SãO PAULO, SãO PAULO, BRASILCASA DE SAúDE 
SãO JOSé, RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRA-
SILCDB - CENTRO DE DIAGNóSTICOS BRASIL, SãO 
PAULO, SãO PAULO, BRASILCDE DIAGNóSTICO 
POR IMAGEM, CAMPINAS, SãO PAULO, BRASILCDI 
- CENTRO DE DIAGNóSTICO POR IMAGEM, VITó-
RIA, ESPíRITO SANTO, BRASILCDPI - CLíNICA DE 
DIAGNóSTICO POR IMAGEM, RIO DE JANEIRO, RIO 
DE JANEIRO, BRASILCEBRAMEN - CENTRO BRASI-
LEIRO DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEM MOLE-
CULAR, GOIâNIA, GOIáS, BRASILCEDIMA - CENTRO 
DE ESTUDOS DE DIAGNóSTICO POR IMAGEM PRO-
FESSOR WALDIR MAYMONE, PRESIDENTE PRU-
DENTE, SãO PAULO, BRASILCEDIMAGEM, JUIZ DE 
FORA, MINAS GERAIS, BRASILCEDIMEN - CENTRO 
DE DIAGNóSTICO EM MEDICINA NUCLEAR, SãO 
PAULO, SãO PAULO, BRASILCEDIRP - CENTRAL DE 
DIAGNóSTICO RIBEIRãO PRETO, RIBEIRãO PRETO, 
SãO PAULO, BRASILCEGYR, CIUDAD AUTóNOMA 
DE BUENOS AIRES, ARGENTINACENTRO DE ATEN-
çãO INTEGRAL à SAúDE DA MULHER-CAISM, UNI-
VERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-UNICAMP, 
CAMPINAS, SãO PAULO, BRASILCENTRO DE CIêN-
CIAS DAS IMAGENS E FíSICA MéDICA, SEçãO DE 
MEDICINA NUCLEAR - HOSPITAL DAS CLíNICAS DE 
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RIBEIRãO PRETO - USP, RIBEIRãO PRETO, SãO PAU-
LO, BRASIL CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA 
TECNOLOGIA NUCLEAR, BELO HORIZONTE, MINAS 
GERAIS, BRASILCENTRO DE DIAGNóSTICO DR. EN-
RIQUE ROSSI, BUENOS AIRES, ARGENTINACENTRO 
DE DIAGNóSTICO SCHMILLEVITCH, SãO PAULO, 
SãO PAULO, BRASILCENTRO DE ENSINO E PESQUI-
SA DO HOSPITAL PRO CARDIACO/PROCEP, RIO DE 
JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRASILCENTRO DE ES-
TUDOS MEDIMAGEM FEIRA DE SANTANA, FEIRA DE 
SANTANA, BAHIA, BRASILCENTRO DE MEDICINA 
INTERVENCIONISTA, HOSPITAL ISRAELITA ALBERT 
EINSTEIN, SãO PAULO, SãO PAULO, BRASILCENTRO 
DE MEDICINA 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, BRASIL-
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO INSTITUTO 
DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL DAS CLíNICAS DA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE 
SãO PAULO,  SãO PAULO, SãO PAULO, BRASILCEN-
TRO 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 ARCHER, 
CAMPINAS, SãO PAULO, BRASILCENTRO DIAG-
MED DE RADIOTERAPIA, CAMPINAS, SãO PAULO, 
BRASILCENTRO DIAGNóSTICO LUCILO ÁVILA JR, 
RECIFE, PERNAMBUCO, BRASILCENTRO EDUCA-
CIONAL ETIP, SãO PAULO, SãO PAULO, BRASILCEN-
TRO ESTADUAL DE DIAGNóSTICO POR IMAGEM 
(CEDI/SES-RJ), RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO, 
BRASILCENTRO INFANTIL BOLDRINI, CAMPINAS, 
SãO PAULO, BRASILCENTRO MéDICO DIAGNóS-
TICOS, SOROCABA, SãO PAULO, BRASILCENTRO 
RADIOLóGICO CAMPINAS - HOSPITAL VERA CRUZ, 
CAMPINAS, SãO PAULO, BRASILCENTRO RADIOLó-
GICO CAMPINAS - UNIFESP, CAMPINAS, SãO PAU-
LO, BRASILCENTRO UNIVERSITáRIO ESTáCIO-FIB, 
SALVADOR, BAHIA, BRASILCENTRO UNIVERSITá-
RIO SANT'ANNA, SãO PAULO, SãO PAULO, BRASIL-
CENTRO UNIVERSITáRIO SãO CAMILO, SãO PAULO, 
SãO PAULO, BRASILCENTRUS DIAGNóSTICOS POR 
IMAGEM, CAMPINAS, SãO PAULO, 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, BRASIL-
CEU DIAGNóSTICOS, BELO HORIZONTE, MINAS 
GERAIS, BRASILCEUSPE - CENTRO ESPECIALIZA-
DO EM ULTRASSONOGRAFIA, SãO LUíS, MARA-
NHãO, BRASILCHA GUMI MEDICAL CENTER, CHA 
UNIVERSITY, GUMI, REPUBLIC OF KOREACHANG 
GUNG UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE, KAOH-
SIUNG, TAIWANCHARITé - UNIVERSITäTSMEDIZIN 
BERLIN, BERLIN, GERMANYCHENG HSIN GENE-
RAL HOSPITAL, TAIPEI CITY, TAIWANCHILDREN’S 
HOSPITAL OF CHONGQING MEDICAL UNIVERSI-
TY, CHONGQING, CHINACHILDREN'S MEMORIAL 
HEALTH INSTITUTE, INSTITUTE OF MOTHER AND 
CHILD, WARSAW, POLANDCHINESE PLA GENERAL 
HOSPITAL, BEIJING, NEIJING, CHINACHS, SORO-
CABA, SãO PAULO, BRASILCHUNGNAM NATIONAL 
UNIVERSITY HOSPITAL, DAEJEON, REPUBLIC OF 

KOREACIRURGIA VASCULAR HOSPITAL UNIVERSI-
TáRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO - UFRJ, RIO DE 
JANEIRO, RIO DE JANEIRO, BRASILCLIMAG, TIMó-
TEO, MINAS GERAIS, BRASILCLIM
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Demonstrar que o 
68Ga-PSMA pode se acumular em tecidos extra-prostáticos 
e diagnosticar doenças sem relação com o câncer de próstata.
História clínica: Paciente A.R., masculino, 70 anos, enca-
minhado ao nosso serviço para avaliação com PET/CT com 
68Ga-PSMA por Adenocarcinoma de próstata Gleason 6 
(3+3) em acompanhamento há 1 ano, sem antecedente de 
prostatectomia radical e atualmente com aumento dos níveis 
de PSA sérico. À análise da imagem, além da captação em 
formação nodular na próstata, foi visualizado aumento acen-
tuado da expressão dos receptores de antígenos prostáticos 
de superfície em formação nodular no processo uncinado 
do pâncreas, determinando dilatação do ducto pancreático e 
atrofia do parênquima da cabeça, corpo e cauda. Foi sugerido 
então, prosseguimento da investigação, com confirmação de 
doença pancreática e pancreatectomia total, resultando em 
um tumor primário de pâncreas malígno.
Discussão e diagnóstico: O antígeno de membrana prostáti-
ca específica (PSMA) é uma proteína transmembrana de su-
perfície celular hiperexpressada no câncer de próstata. Sua 
expressão aumenta progressivamente com a agressividade 
do tumor, doença metastática e câncer de próstata refratário 
à castração e pode ser utilizado no diagnóstico, estadiamen-
to e reestadiamento. Entretanto, podem haver falso-positi-
vos em tecidos extra-prostáticos que devem ser avaliados 
com cautela, por não ter relação com a doença prostática de 
base. Nosso caso representa um raro caso de captação em 
nódulo pancreático, que, foi comprovadamente identificado 
como um tumor primário malígno de pâncreas após pancre-
atectomia total.
Conclusões: Além de ser uma ferramenta fundamental no 
acompanhamento da recidiva bioquímica do Câncer de Prós-
tata, o PET/CT com 68Ga-PSMA demonstrou que pode se 
acumular em tecidos extra-prostáticos que não tem relação 
com a doença prostática de base, auxiliando no diagnóstico 
de outros tumores primários.
Autor Responsável: Ana Luiza Campos
E-mail: analu_mc@hotmail.com
Palavras-Chave: PSMA, cancer, pancreas, prostata,  
PET/CT, 68Ga
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TRABALHO ORIGINAL

TEMAS LIVRES (TL)

TL.15.001
MENSURAÇÃO E ANÁLISE TOPOGRÁFICA DO 
EDEMA ÓSSEO SUBCONDRAL NA RM DE ARTICU-
LAÇÕES SACROILÍACAS DE PACIENTES COM SA-
CROILEÍTE OU ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS
Autores: RODRIGUES, J. C.; ENGE JR, D. J.; HEYMANN, 
R. E.; QUARESMA, M. R.; ROSEMBERG, L. A.; SAN-
TOS, D. C. B.
Instituição: HOSPITAL ISRAELISTA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo primário 
é comparar a mensuração e a topografia do edema ósseo 
subcondral na RM de sacroilíacas e identificar diferenças 
entre pacientes com sacroileite ou alterações degenerativas.
Material(is) e método(s): Neste estudo retrospectivo, o 
critério ASAS identificou pacientes com sacroileíte ou al-
terações degenerativas baseado em achados clínicos e la-
boratoriais. Dois radiologistas, sem conhecimento sobre os 
critérios ASAS, leram as imagens de ressonância magnéti-
ca de forma independente. Eles dividiram cada face articu-
lar das sacro-ilíacas (sacral e ilíaca) em partes (terço supe-
rior, médio e inferior e terços anterior, central e posterior) 
e examinaram a frequencia do edema ósseo subcondral de 
acordo com essas regiões. A medida do maior foco de ede-
ma subcondral em cada face da articulação sacroilíaca (sa-
cral e ilíaca) foi feita em três dimensões (lateromedial, an-
teroposterior e craniocaudal) e registrada em centímetros. 
Testes de hipótese, dependendo da natureza e distribuição 
dos dados, investigou associação entre o critério ASAS, 
edema ósseo na RM e as característicasdos pacientes. O 
programa SPSS analisou os dados considerando um nível 
de significância de 5%.
Resultados e discussão: Trinta e seis pacientes (19 mu-
lheres, 17 homens, idade média 36,4 anos) preencheram os 
critérios de inclusão (lombalgia com duração superior a 3 
meses, início dos sintomas antes dos 45 anos de idade, que 
foram indicados para realização de RM). Nesta amostra, o 
critério ASAS identificou 16 pacientes com sacroiliíte e 20 
com alteração degenerativa. A variável topografia mostrou 
diferença entre os grupos com distribuição do edema pre-
dominando na região sacroilíaca anterior do terço médio 
no grupo degenerativo. A topopgrafia do edema no gru-
po sacroileíte teve uma distribuição mais difusa, afetando 
outras regiões também. A medida do edema também foi 
diferente entre os grupos com dimensões maiores no grupo 
da sacroiliíte.
Conclusões: Apesar do avanço na introdução da RM para o 
diagnóstico precoce da sacroileíte, o edema ósseo é bastante 
comum nas alterações degenerativas e pode confundir o diag-
nóstico, alcançando altas taxas de falso-positivos. A mensu-
ração e topografia do edema ósseo subcondral na RM podem 
ajudar a diferenciar pacientes com sacroileíte ou alterações 
degenerativas.
Autor Responsável: joao rodrigues
E-mail: joaocarod@gmail.com
Palavras-Chave: sacroiliitis,sacroiliac,degenerative

SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO

TL.15.003
ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL: OS ACHA-
DOS CIRÚRGICOS CORRELACIONAM-SE COM ES-
TUDO POR RM?
Autores: VALDUGA, S. G. ; BALDISSEROTTO, M.; FOR-
TE, G. C.; ANDRADE, R. G. F.; SODER, R. B.; STUKER, 
G.; FIORENTINI, L. F.
Instituição: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 
DO RIO GRANDE DO SUL / HOSPITAL SÃO LUCAS 
(PUCRS/HSL)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar a correlação da 
imagem por RM, usando a sequência SEMAC, com achados 
de revisão cirúrgica em pacientes com prótese total de qua-
dril.
Material(is) e método(s): Este estudo retrospectivo trans-
versal em conformidade com o HIPAA foi aprovado pelo 
conselho de revisão institucional. Foram avaliadas as RM e 
as  descrições cirúrgicas de 22 pacientes que fizeram cirurgia 
de revisão de artroplastia de quadril. A ressonância magnéti-
ca foi realizada com seqüências convencionais e seqüência 
SEMAC em um máquina de 1,5 T. Os seis principais achados 
cirúrgicos foram considerados como critérios padrão ouro: 
sinovite, pseudotumor, osteólise, metalose, tecido cicatricial 
e afrouxamento. Correlacionamos os dados cirúrgicos tanto 
com os laudos da RM quanto com a revisão das imagens fei-
tas por dois radiologistas musculoesqueléticos  (revisor I e 
revisor II).  A correlação entre a RM e os achados cirúrgicos 
foi medida usando o Kappa de Cohen (k).
Resultados e discussão: Houve uma baixa correlação entre 
os dados cirúrgicos e avaliação radiológica, tanto nos relató-
rios de RM quanto na segunda leitura das imagens pelos revi-
sores, para os achados de sinovite, osteólise, metalose, tecido 
cicatricial e afrouxamento. Houve correlação moderada para 
pseudotumor nas mesmas condições.
Conclusões: A RM com sequência SEMAC apresenta bai-
xa correlação com os achados cirúrgicos de pacientes que 
fazem revisão de artroplastia de quadril, com exceção do 
pseudotumor.
Autor Responsável: Guilherme Stüker
E-mail: gstuker.pucrs@gmail.com
Palavras-Chave: Hip,arthroplasty,surgical,findings,mri,cor-
relation

ENSAIO PICTÓRICO

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.15.001
ESTEREORRADIOGRAFIA POR RAIOS X: EXPERI-
ÊNCIA NACIONAL DE 2 ANOS
Autores: ZORZENONI, F.O.; CARNEIRO, B.C.; 
YAMASHITA, S.R.; SILVA, I.P.; GUIMARAES, J.B.; SIL-
VA, F.D.; PASTORE, D.; FILHO, A.G.O.; STUMP, X.M.
G.R.G.; NICO, M.A.C.
Instituição: GRUPO FLEURY MEDICINA & SAÚDE
Introdução e objetivo(s): O sistema multidimensional de 
estereorradiografia por raios X é um sistema de imagem bi-
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planar, recente, que utiliza baixa dose de radiação ionizante 
e produz imagens de qualidade, na posição ortostática, for-
necendo informações valiosas no entendimento das relações 
espinopélvicas e os membros inferiores. Este trabalho tem 
como objetivo ilustrar a experiência de 2 anos do serviço com 
esta tecnologia, através da demonstração do funcionamento 
do sistema e suas indicações, bem como sua análise de forma 
didática, além de apresentar casos práticos de como o siste-
ma pode auxiliar no diagnóstico e planejamento cirúrgico de 
variadas patologias, indo além das informações básicas for-
necidas pelas radiografias convencionais e pela tomografia.
Método(s): Análise retrospectiva de estudos de estereorra-
diografia de corpo total, da bacia e de membros inferiores 
no período entre 2017 e 2018, demonstrando os principais 
achados e casos ilustrativos.
Discussão: As imagens são adquiridas de forma simultânea 
nos planos frontal e sagital, o que possibilita, após pós-pro-
cessamento, mensurações no plano axial e modelização tridi-
mensional na posição de carga. Também possibilita redução 
de 85% da dose de radiação, que associado a sua capacidade 
de mensuração no plano axial, o torna o método de eleição 
na avaliação e seguimento da escoliose. Por possibilitar a 
avaliação do corpo total em uma única aquisição, permite 
uma melhor compreensão das interrelações entre a coluna, 
bacia e membros inferiores, cujo desequilíbrio pode ser fonte 
de dores, falhas terapêuticas ou de complicações pós-cirúr-
gicas. Sua utilização na avaliação pré e pós-operatória das 
artroplastias do quadril tem-se tornado interessante devido 
a ideia da bacia como vértebra pélvica, bem como a relação 
do posicionamento espacial dos acetábulos com a posição do 
paciente e com os distúrbios da coluna. Fornece, ainda, men-
surações axiais dos membros inferiores e adiciona precisão 
nas mensurações angulares e de comprimento em deformida-
des complexas, bem como não exclui os pés de sua análise.
Conclusões: A estereorradiografia por raios X é um sistema 
único que utiliza baixa dose de radiação e permite avaliação 
global do indivíduo na posição ortostática, fornecendo infor-
mações valiosas no entendimento das relações espinopélvi-
cas e membros inferiores, entendimento este indispensável na 
compreensão das dores, distúrbios do sistema musculoesque-
lético e no planejamento terapêutico.
Autor Responsável: Fernando Ometto Zorzenoni
E-mail: fernandozorzenoni@gmail.com
Palavras-Chave: estereorradiografia,equilíbrio,sagital,mo-
delização,tridimensional,incidência,pélvica,balaço

PI.15.002
COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS DE GLUTE-
OPLASTIAS ESTÉTICAS. O QUE O RADIOLOGISTA 
PRECISA SABER?
Autores: VASCONCELOS, R.C.; NETO, O.L.A.; MARUI-
CHI, M.D.; GODOY, I.R.B; HEHN, B.J.; YAMADA, A.F.; 
FILHO, G.H.; NETO, L.P.; IKAWA, M.H.; LUNDBERG, 
J.S.; SILVA, J.J.; SKAF, A.Y.
Instituição: HOSPITAL DO CORAÇÃO - HCOR
Introdução e objetivo(s): Procedimentos estéticos envol-
vendo os glúteos são comuns e crescem exponencialmente 
no Brasil, podendo ser realizados por diversas técnicas e 
ter uma variedade de complicações. Muitas vezes na prá-
tica radiológica, o médico se depara com exames sem his-
tória clínica e cirúrgica adequadas e, além disso, a injeção 
de substâncias ilegais por profissionais desqualificados au-
menta ainda mais o desafio diagnóstico. Dessa forma, esse 
ensaio pictórico tem como objetivo citar as principais técni-
cas cirúrgicas e mostrar uma série de casos de complicações 
pós-operatórias em gluteoplastias.

Método(s): Foram selecionados exames de ressonância mag-
nética da região glútea de pacientes que sofreram complicações 
pós-operatórias de gluteoplastias estéticas de 2013 a 2018.
Discussão: Diversas técnicas podem ser utilizadas nos proce-
dimentos estéticos da região glútea, incluindo lipoaspiração, 
enxerto de gordura intramuscular ou subcutânea, implantes 
intramusculares ou subfasciais e injeção de material intradér-
mico absorvível ou não absorvível. As complicações são de 
etiologias e frequências variadas, como seromas, deiscências, 
infecções, hidradenite, embolia, ruptura e rotação de próteses. 
No entanto, a injeção de materiais exógenos ilegais constitui 
o maior desafio diagnóstico para o médico radiologista, pois 
muitas vezes a história clínica é pobre e os achados de ima-
gem podem ser confundidos especialmente com infecções 
e neoplasias. Nos casos de injeção de material exógeno, os 
achados se apresentam por imagens nodulares, de topografia 
variada, podendo estar localizadas no subcutâneo, intramus-
cular ou subfascial, sendo necessário identificar possíveis 
coleções, abscessos, linfonodos reacionais, fístulas e con-
tinuidade com estruturas vasculares e nervosas, bem como 
processos inflamatórios associados. Esses achados também 
podem ser indícios de infecção nos casos de rotura e rotações 
de próteses glúteas.
Conclusões: Dessa forma, é importante conhecer as técnicas 
cirúrgicas e estar habituado com o mais variado espectro de 
imagens pós-cirúrgicas da região glútea, com intuito de identi-
ficar possíveis complicações e evitar equívocos no diagnóstico.
Autor Responsável: Marcelo Maruichi
E-mail: marcelo.maruichi@gmail.com
Palavras-Chave: GLUTEOPLASTIA, ESTETICA, COM-
PLICAÇÕES, PÓS-OPERATÓRIAS

PI.15.005
ASPECTOS NA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PÓS-
-REPARO CIRÚRGICO DA CARTILAGEM DO JOE-
LHO: ENSAIO PICTÓRICO
Autores: SOUZA, AR; CASTRO, AA; FONSECA, EKUN; 
NUNES, LM; BAPTISTA, E; HARTMANN, LGC; SAN-
TOS, DCB; ROSEMBERG, LA.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): Radiologistas devem estar fa-
miliarizados com as principais técnicas de reparo cirúrgico 
da cartilagem do joelho e os métodos de imagem disponí-
veis para sua avaliação, no intuito de otimizar o seguimen-
to pós-operatório do paciente. O presente estudo tem por 
finalidade, por meio de uma coletânea de casos do nosso 
serviço, ilustrar as principais técnicas cirúrgicas aplicadas 
ao reparo da cartilagem do joelho, bem como as técnicas de 
ressonância magnética usualmente utilizadas na avaliação 
pós-operatória e os achados radiológicos relevantes.
Método(s): Ensaio pictórico com revisão da literatura atra-
vés de uma série de casos do nosso serviço para ilustrar as 
principais técnicas cirúrgicas aplicadas ao reparo da cartila-
gem do joelho, bem como as técnicas de ressonância magné-
tica usualmente utilizadas na avaliação pós-operatória e os 
achados radiológicos relevantes.
Discussão: Foram revisados e ilustrados casos contemplan-
do as técnicas cirúrgicas de microperfuração, mosaicoplastia, 
reparo por regeneração através de células-tronco, fixação ci-
rúrgica de fragmento condral e biomembrana.
Conclusões: Os radiologistas devem estar familiarizados 
com as principais técnicas e com a avaliação por imagem 
dos reparos de cartilagem, as quais foram demonstradas no 
presente estudo através de uma revisão ilustrativa de casos 
didáticos das técnicas cirúrgicas, com as sequências de RM e 
os aspectos de imagem de cada caso através de exames con-
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vencionais e através de técnicas complementares de imagem 
diagnóstica (mapa T2).
Autor Responsável: Adham do Amaral e Castro
E-mail: adham.castro@gmail.com
Palavras-Chave: joelho; cartilagem; ressonância magnética.

PI.15.006
SÍNDROME DE MAFFUCCI – UM ENSAIO PICTÓRICO
Autores: ROSAS, C.H.S.; VERZA, L.; GÓES A.C.A.; 
LIMA, A.O.; MESQUITA, F.N.B.;   PORTO, .G.C.L.M.; 
BARBOSA, P.N.P.;CERQUEIRA, W.S.; BITEN-
COURT, A.G.V.
Instituição: FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE - HOS-
PITAL A.C.CAMARGO CANCER CENTER
Introdução e objetivo(s): Introdução e objetivos: a Sín-
drome de Maffucci (SM) é uma entidade rara, com pou-
cos casos descritos na literatura, caracterizada por encon-
dromatose difusa associada a alterações vasculares como 
hemangiomas e linfangiomas. Este estudo visa à revisão 
multimodal dos aspectos de imagem relacionados à sín-
drome com base nos casos já atendidos no nosso serviço.
Método(s): Métodos: Realizada revisão de prontuários e 
exames de imagem dos pacientes com a hipótese diagnóstica 
em um centro de referência oncológica.
Discussão: Discussão: a SM manifesta-se precocemente, ge-
ralmente antes dos 5 anos de idade, apresentando-se como 
fraturas, lesões cutâneas de origem vascular, deformidades 
ósseas e alterações no crescimento geralmente a custa de en-
condromas assimétricos, com predomínio nos ossos tubula-
res longos.  Estes pacientes apresentam risco aumentado de 
neoplasias malignas, dentre elas o adenocarcinoma pancreá-
tico, gliomas e sarcomas, notadamente de origem em ossos 
longos e tubulares (a exemplo do condrossarcoma). O prin-
cipal diagnóstico diferencial da SM é a Síndrome de Ollier, 
caracterizada por encondromatose múltipla sem, entretanto, 
presença de lesões vasculares.
Os encondromas são mais comumente localizados nas regi-
ões metafisárias, podendo eventualmente ser caracterizadas 
nas diáfises e raramente nas epífises. Nas radiografias con-
vencionais e tomografia computadorizada apresenta aspecto 
arredondado, com zona de transição limitada, podendo ser 
expansivo, com calcificações cartilaginosas “em anel”, sem 
reação periosteal ou componente de partes moles. Nas falan-
ges, os encondromas podem ser puramente líticos. Na res-
sonância magnética apresentam sinal intermediário ou baixo 
em T1, alto sinal em T2 (podendo ter focos de queda do sinal 
na presença de calcificações) e realce variável ao contraste 
paramagnético. O surgimento de novas áreas líticas sem cal-
cificações cartilaginosas ou destruição desta podem sugerir 
degeneração para condrossarcoma.
Conclusões: Conclusão: A SM é uma síndrome rara, com 
alta morbidade para os pacientes e com risco de maligniza-
ção. O radiologista deve conhecer os achados sugestivos da 
SM para diagnóstico precoce e reconhecimento de sinais de 
degeneração sarcomatosa.
Autor Responsável: Carlos Henrique de Sousa Rosas
E-mail: carloshsrosas@gmail.com
Palavras-Chave: SÍNDROME DE MAFFUCCI,Encondro-
matose

PI.15.008
MANIFESTAÇÕES MUCULOESQUELÉTICAS DA 
FORMA CRÔNICA DA DOENÇA ENXERTO-VER-
SUS-HOSPEDEIRO
Autores: MARTINS, R.O.; FERNANDES, R.B.P.; ROCHA, 

S.R.R.; DIAS JR, U. S.; LEAO, R.V.; CORREA, M.F.P; HE-
LITO, P.V.P.; BORDALO-RODRIGUES; M.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): O transplante autólogo ou alogê-
nico de células-tronco hematopoiéticas tornou-se uma opção 
terapêutica chave de várias malignidades e desempenha um 
papel importante no manejo da falência da medula óssea. A 
doença hospedeiro versus hospedeiro (DEVH) ocorre quan-
do células imunologicamente competentes enxertadas em um 
hospedeiro estrangeiro atacam os tecidos da medula óssea. 
A DEVH é a complicação mais comum após o transplante 
alogênico de células-tronco hematopoiéticas (TMO) e é o 
principal fator contribuinte para a morbidade e mortalidade 
nesses pacientes. Clinicamente pode ser classificado em duas 
formas: aguda, quando aparece antes de 100 dias após o trans-
plante e crônica quando se manifesta após 100 dias. A forma 
crônica nem sempre é precedida pelo GVHD agudo. As ma-
nifestações musculoesqueléticas são raras na DEVH. A forma 
crônica (DEVHc) é a mais comum e inclui manifestações in-
flamatórias e fibrosantes.
Método(s): O objetivo deste estudo é ilustrar, através de uma 
revisão baseada em casos, padrões de imagem dos achados 
musculoesqueléticos na DEVH. Familiarizar o radiologista com 
os diferentes aspectos de imagem e formas de DEVH.
Discussão: A incidência da DEVH crônica (após 100 dias do 
TMO) vem aumentando devido vários fatores, entre eles a ex-
pansão da rede doadora de HLA e aumento do número de pro-
cedimentos. O acometimento musculoesquelético é uma impor-
tante causa de piora da qualidade de vida e do status funcional 
do paciente, sendo classificadas em acometimento cutâneo e 
subcutâneo (predominando padrão esclerosante), fasciítes (es-
pessamento e edema, uni ou multicompartimetal), a polimiosite 
/ miosite e o acometimento articular. A familiarização das parti-
cularidades dos achados de imagens e das possíveis patologias 
nestes pacientes é de grande importância devido ao manejo clíni-
co precoce e específico com imunossupressores e corticoterapia.
Conclusões: O número de transplantes alogênicos de medula 
óssea realizados em todo o mundo aumentou exponencialmente 
desde a década de 80, assim como as complicações envolvidas. 
Os radiologistas devem estar cientes dos diferentes padrões de 
imagem do envolvimento musculoesquelético da DEVH.
Autor Responsável: Raul Omena Martins
E-mail: omenaraul@hotmail.com
Palavras-Chave: Graft-versus-host, Transplant, Fasciitis, 
Polymyositis, BMT

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.15.001
“ESTRUTURAS LIGAMENTARES E TENDÍNEAS 
DOS DEDOS DAS MÃOS”: REVISÃO ANATÔMICA 
E DAS PRINCIPAIS LESÕES COM ÊNFASE NA AVA-
LIAÇÃO POR ULTRASSONOGRAFIA E RESSONÂN-
CIA MAGNÉTICA.
Autores: LOURENÇO M.R.; AGNOLLITTO P.M.; SIMÃO 
M.N.; LINS C.F.; NOGUEIRA-BARBOSA M.H.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDA-
DE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP.
Introdução e objetivo(s): Lesões tendíneas e ligamentares dos 
dedos das mãos estão entre as principais doenças esportivas e 
ocupacionais encontradas na atualidade. A anatomia dos dedos 
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pode ser amplamente estudada por métodos de imagem como 
a ressonância magnética (RM) e ultrassonografia (US). Nosso 
objetivo com este painel é revisar a anatomia dos dedos das 
mãos, com ênfase na avaliação por US e de RM, assim como 
ilustrar as principais lesões que envolvem seus componentes 
ligamentares e tendíneos.
Método(s): Foram selecionadas imagens ilustrativas de RM 
e US com os principais referenciais anatômicos, bem como 
exemplos típicos e didáticos envolvendo as principais lesões 
tendíneas e ligamentares das mãos.
Discussão: As lesões tendíneas e ligamentares dos dedos das 
mãos, sejam elas ocupacionais ou esportivas, são frequentes 
no cotidiano médico. Dentro desse amplo espectro de pato-
logias merecem destaque por suas prevalências: as avulsões 
e rupturas tendíneas, as lesões cápsulo-ligamentares, com 
destaque para aquelas com envolvimento da placa volar e os 
distúrbios que envolvem as polias, especialmente a tenossi-
novite estenosante (“dedo em gatilho”). 
A RM e US são métodos considerados eficazes nesse contex-
to, cada um com suas vantagens e limitações. A RM possui 
alta resolução de contraste, é reprodutível, porém exige pro-
tocolo dedicado e bobinas específicas. A US por sua vez, é um 
método amplamente disponível, de menor custo, que permite 
a avaliação dinâmica das estruturas, porém seus resultados 
estão diretamente relacionados à experiência do operador.
Conclusões: A avaliação das lesões tendíneas e ligamentares 
dos dedos das mãos pode ser desafiadora, devido à comple-
xidade anatômica e biomecânica dessas estruturas. O radio-
logista tem papel fundamental no diagnóstico destas lesões, 
seja na interpretação ou na otimização da aquisição das ima-
gens de RM e da US.
Autor Responsável: Mateus Repolês Lourenço
E-mail: mateusrepoles@hotmail.com
Palavras-Chave: Finger, tendons, ligaments, injuries, ultra-
sound, MRI

PD.15.004
LIGAMENTO ANTEROLATERAL DO JOELHO – RE-
VISÃO ANATÔMICA, PRINCIPAIS LESÕES E IM-
PORTÂNCIA CLÍNICA
Autores: LINS, C. F.; SIMÃO, M. N.; AGNOLLITTO P. M.; 
TENORIO, L. P.; PEIXOTO, M. C. G.; NOGUEIRA-BAR-
BOSA, M. H.
Instituição: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO (USP), RIBEIRÃO PRETO – SP – BRASIL;
CEDIRP - CENTRAL DE DIAGNÓSTICO RIBEIRÃO 
PRETO, RIBEIRÃO PRETO – SP – BRASIL;
DELFIN MEDICINA DIAGNÓSTICA, SALVADOR - BA - 
BRASIL. ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE 
PÚBLICA, SALVADOR - BA – BRASIL.
Introdução e objetivo(s): O ligamento anterolateral (LAL) 
do joelho possui origem na proeminência do epicôndilo fe-
moral lateral, anteriormente à origem do ligamento colateral 
lateral, com trajeto oblíquo, inserindo-se no aspecto antero-
lateral da tíbia proximal e no menisco lateral, envolvendo a 
artéria e veia gênicas laterais inferiores. Acredita-se que seja 
um ligamento intracapsular com íntima relação com o tecido 
sinovial, passível de visualização pela ressonância magnéti-
ca (RM), ajudando no controle da rotação tibial interna e no 
fenômeno pivot-shift, estando associado à função biomecâni-
ca do ligamento cruzado anterior (LCA). Assim, pretende-se 
demonstrar em imagens de RM: a anatomia deste ligamento, 
bem como as principais lesões, enfatizando sua importância 
na prática clínica.
Método(s): Os casos selecionados foram obtidos no arquivo 
de imagens de nossas Instituições. Serão ilustrados pelas ima-

gens de RM demonstrando o aspecto normal, lesões agudas 
(parciais/ completas) e crônicas cicatrizadas, bem como altera-
ções associadas, como lesão do LCA, correlacionando-os com 
a anatomia do joelho e quadro clínico do paciente.
Discussão: A RM corresponde ao método de imagem pa-
drão-ouro para visualização e avaliação do LAL, sendo ne-
cessário identifica-lo nos planos axial e coronal para correta 
interpretação de lesões. No entanto, sua caracterização pela 
RM nem sempre é possível devido à presença de estruturas 
adjacentes, como o tendão poplíteo, o ligamento colateral la-
teral, a cápsula anterolateral e a banda iliotibial, que podem 
causar efeito de volume parcial, dificultando sua identifica-
ção. É importante ressaltar que o LAL pode ser importante 
para manter os limites rotatórios normais do movimento do 
joelho, controlando a rotação interna da tíbia e prevenindo 
sua translação anterior. Assim, nos casos de associação com 
lesão do LCA, poderia ser responsável por alguns achados no 
exame físico: frouxidão rotatória após reconstrução intra-ar-
ticular isolada do LCA, descolamento do rebordo lateral do 
menisco (sítio de inserção do LAL, segundo alguns estudos) 
ou mesmo para evitar a excessiva translação anterior da tíbia 
após artroplastia do joelho.
Conclusões: Assim, é importante que os médicos radiolo-
gistas reconheçam essa estrutura anatômica e os padrões de 
imagem das principais lesões, bem como outras alterações 
associadas, facilitando o diagnóstico e possibilitando o trata-
mento adequado de cada situação.
Autor Responsável: Carolina Freitas Lins
E-mail: kerolins@yahoo.com.br
Palavras-Chave: ligamento,anterolateral,joelho,anatomia

PD.15.005
AVALIAÇÃO CLÍNICO-RADIOLÓGICA DAS  
SACROILIÍTES NO CONTEXTO DAS ESPONDILO-
ARTRITES
Autores: LINS, C. F.; TENÓRIO, L. P.; PEIXOTO, M. C. 
G.; MARTINEZ, M. L. A.; SARMENTO, C. A.; SIMÃO, M. 
N.; AGNOLLITTO P. M.; NOGUEIRA-BARBOSA, M. H.
Instituição: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO (USP), RIBEIRÃO PRETO – SP – BRASIL;
DELFIN MEDICINA DIAGNÓSTICA, SALVADOR - BA 
- BRASIL. / CEDIRP - CENTRAL DE DIAGNÓSTICO RI-
BEIRÃO PRETO, RIBEIRÃO PRETO – SP – BRASIL;
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLI-
CA, SALVADOR - BA – BRASIL.
Introdução e objetivo(s): As espondiloartrites constituem 
grupo de doenças reumatológicas inflamatórias com acome-
timento primário da coluna e das articulações do esqueleto 
axial, especialmente das sacroilíacas. A sacroiliíte é con-
siderada uma manifestação precoce das espondiloartrites, 
sendo incorporada como critério diagnóstico pelo grupo 
ASAS (International Assessment of Spondyloarthritis So-
ciety), principalmente na avaliação pela ressonância mag-
nética (RM). O propósito é caracterizar as alterações das 
espondiloartrites nos diversos métodos de imagem.
Método(s): Os casos foram selecionados do arquivo de ima-
gens para ilustrar o acometimento pela espondilite anqui-
losante, espondiloartrites relacionadas a artrite psoriásica e 
enteropática. Serão demonstrados achados típicos das sacroi-
liítes na fase inflamatória aguda (ativa) e no acometimento 
pós-inflamatório (alterações estruturais crônicas), com exem-
plos em imagens de radiografia, tomografia computadorizada 
(TC) e RM.
Discussão: As articulações sacroilíacas são geralmente aco-
metidas precocemente no curso das espondiloartrites. O en-
volvimento radiográfico das sacroiliítes demonstra dano pós-
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-inflamatório e comprometimento estrutural crônico (erosões 
ósseas, esclerose subcondral e redução do espaço articular/
anquilose). A RM é o método mais sensível, proporcionan-
do detecção da inflamação ativa pela identificação do edema 
medular ósseo subcondral, mas também permite caracterizar 
dano estrutural pós-inflamatório, incluindo áreas de substi-
tuição gordurosa. Alterações de entesite, capsulite e sinovite 
não entram no critério ASAS para diagnóstico de atividade 
da doença, mas podem ser identificadas pela RM. A avalia-
ção por imagem da coluna pode auxiliar no diagnóstico das 
espondiloartrites em alguns casos, no entanto, seus achados 
não estão incluídos nos critérios ASAS.
Ao aplicar os critérios diagnósticos para sacroiliíte nos pa-
cientes pediátricos é necessário reconhecer potenciais arma-
dilhas diagnósticas, como a confusão entre osso imaturo e 
edema ósseo subcondral, bem como núcleos de ossificação 
não-fundidos e erosões ósseas.
Importante ressaltar a tendência de usar novas sequências 
pela RM na avaliação das sacroiliítes (DIXON, por exem-
plo), e publicações que suportam protocolo sem contraste 
endovenoso para aplicação do critério ASAS.
Conclusões: O ensaio pictórico ilustra a abordagem das sa-
croiliítes com ênfase nas imagens de RM, o acometimento 
em pacientes pediátricos e a correlação clínica. O estudo en-
fatiza a importância do diagnóstico radiológico correto, fer-
ramenta eficiente na prevenção do comprometimento crônico 
das articulações.
Autor Responsável: Carolina Freitas Lins
E-mail: kerolins@yahoo.com.br
Palavras-Chave: SACROILIÍTE,ESPONDILOARTRITE,-
CLINICO-RADIOLÓGICO

PD.15.017
LESÕES ÓSSEAS DA COLUNA VERTEBRAL: EN-
SAIO PICTÓRICO E PASSO A PASSO PARA O DIAG-
NÓSTICO DIFERENCIAL
Autores: PADIAL, MB; CASTRO, AA; FONSECA, EKUN;  
SANTOS DCBS; ROSEMBERG LA
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): A coluna vertebral é um impor-
tante eixo de sustentação corporal e constitui a comunicação 
entre o sistema nervoso central e o periférico. Lesões ósseas 
vertebrais podem ter um diagnóstico desafiador, em especial 
as de apresentação isolada. O presente ensaio iconográfico 
constitui-se de um guia que enfatiza os principais parâmetros 
de imagem, que associados aos dados clínicos e epidemioló-
gicos dos pacientes são úteis para determinar ou estreitar ao 
máximo o diagnóstico diferencial dessas lesões.
Método(s): Ensaio pictórico com revisão da literatura através 
de uma série de casos do nosso serviço das principais lesões 
ósseas que acometem a coluna vertebral com dados de ima-
gem e dados clínicos para estreitamento dos seus diagnósti-
cos diferenciais. O objetivo ao se completar o estudo desta 
exposição é o de avaliar adequadamente as características de 
imagem nas lesões vertebrais para se determinar ou estreitar 
ao máximo o diagnóstico diferencial conforme a localização 
(coluna cervical, torácica ou lombar e corpo vertebral ou ele-
mentos posteriores), características clínicas (idade, sintomas 
e doenças prévias) e apresentação (lesões isoladas ou difusas) 
de cada tipo de lesão.
Discussão: Dentre as lesões abordadas no presente ensaio, 
destacam-se: hemangioma, osteonecrose, cordoma, espondi-
lólise, cisto ósseo aneurismático, osteoblastoma, metástases, 
plasmocitoma solitário, mieloma múltiplo, doença de Paget, 
osteomielite de corpo vertebral, osteoma osteoide, condros-
sarcoma e hipoplasia de pedículos.

Conclusões: As lesões ósseas vertebrais podem ter um diag-
nóstico desafiador, principalmente as com apresentação isola-
das. Por este motivo, a correta análise dos exames de imagens 
disponíveis permite determinar ou estreitar o diagnóstico di-
ferencial, a fim de não atrasar o diagnóstico, reduzir os proce-
dimentos desnecessários e antecipar o tratamento e contribuir 
de sobremaneira com a saúde do paciente. Foram revisadas 
no presente estudo as principais lesões ósseas que acometem 
os corpos vertebrais, através de casos didáticos ilustrativos.
Autor Responsável: Adham do Amaral e Castro
E-mail: adham.castro@gmail.com
Palavras-Chave: coluna vertebral, doenças da coluna verte-
bral, diagnóstico por imagem, sistema musculoesquelético.

PD.15.018
LESÕES LABRAIS DA GLENOIDE:  ENSAIO PICTÓ-
RICO COMPARATIVO ENTRE LESÕES DETECTA-
DAS POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CONVEN-
CIONAL E ARTRO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.
Autores: OTONI, J; CASTRO, AA; LUPINACCI, FAS; 
FONSECA, EKUN; SANTOS, DCB; ROSEMBERG, LA.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): Exames de ressonância magnética 
convencional (RM) do ombro têm alta acurácia no diagnós-
tico das lesões labrais.  Estudos de artro-ressonância magné-
tica (artro RM) possuem sensibilidade e especificidade ainda 
maiores quando comparadas à RM, porém é um procedimen-
to invasivo e por isso tem aceitação limitada. Portanto, é fun-
damental que o radiologista familiarize-se com os achados 
de imagem relacionados às lesões labrais. O presente estudo 
correlacionou imagens em ambos os exames, com o objetivo 
de revisar e ilustrar os principais tipos de lesões labrais pos-
síveis de se detectar por ambos os métodos.
Método(s): Ensaio pictórico com revisão da literatura atra-
vés de uma série de casos do nosso serviço de lesões labrais e 
seus achados nos exames de RM e de artro RM.
Discussão: As lesões labrais têm sido amplamente diagnos-
ticadas por exames de imagem, o que se deve principalmente 
ao melhor conhecimento das lesões e ao desenvolvimento de 
técnicas para o diagnóstico não invasivo. No entanto, o diag-
nóstico das lesões labrais podem representar um desafio para 
o radiologista devido à grande variedade nas suas apresen-
tações, bem como variações anatômicas do lábio glenoidal.
Foram revisados e ilustrados os casos de variantes anatômi-
cas (sulco / recesso sublabral, forame sublabral e complexo 
de Buford), lesões labrais anteroinferiores (Bankart, ALPSA, 
Perthes e GLAD), lesões labrais posteroinferiores (Bankart 
reversa, POLPSA e GLAD), e as lesões do tipo SLAP.
Conclusões: O labro glenoidal é uma estrutura anatômica 
importante na articulação do ombro e pode ser sede de múlti-
plas lesões causadoras de instabilidade. Embora o estudo de 
artro-RM possua acurácia maior do que a RM convencional, 
especialmente em subtipos de lesões labrais parciais, cons-
titui-se de método invasivo e de menor aceitação que a RM 
convencional, a qual também apresenta alta sensibilidade e 
especificidade, especialmente nos equipamentos de 3,0 T. O 
presente estudo revisou os principais tipos de lesões labrais 
e de suas variações anatômicas e ilustrou através de casos 
didáticos seus achados em ambas as modalidades de imagem 
através de um ensaio pictórico.
Autor Responsável: Adham do Amaral e Castro
E-mail: adham.castro@gmail.com
Palavras-Chave: diagnóstico por imagem,sistema musculo-
esquelético.,ombro
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PD.15.019
PRINCIPAIS NEUROPATIAS PERIFÉRICAS DO 
MEMBRO SUPERIOR: ENSAIO PICTÓRICO
Autores: BASTOS, AA; CASTRO, AA; FONSECA, EKUN; 
SANTOS, DCB; ROSEMBERG, LA.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): Neuropatias por compressa~o po-
dem cursar com dor e déficit funcional com um perfil espe-
rado para o nervo afetado. Ha´ regio~es anato^micas em que 
segmentos de nervos perife´ricos esta~o vulnera´veis ou pre-
dispostos a ficar aprisionados ou sofrer compressa~o cro^ni-
ca. A compressa~o neural ocorre especialmente em tu´neis 
osteofibrosos, mas pode ocorrer em pontos de passagem do 
nervo perife´rico por entre os mu´sculos, junto a uma banda 
de tecido fibroso ou mesmo por compressões extrínsecas. O 
presente estudo revisou de forma ilustrativa as principais cau-
sas de neuropatias do membro superior, exemplificadas por 
meio de uma coletânea de casos do nosso serviço.
Método(s): Este estudo é um ensaio pictórico com uma re-
visão da literatura através de uma série de casos do nosso 
serviço das principais neuropatias do membro superior.
Discussão: Foram revisados e ilustrados os casos de neu-
ropatias dos principais nervos do membro superior: nervo 
supraescapular, nervo axilar, nervo radial, nervo mediano e 
nervo ulnar.
Conclusões: As neuropatias do membro superior podem 
causar alterações sensitivas e limitação funcional, sendo o 
entendimento da anatomia, função, aspectos clínicos e os 
achados de imagem de conhecimento do radiologista. O pre-
sente ensaio iconográfico ilustrou as suas principais condi-
ções relacionadas através dos exames de imagem, enfocando 
estudos de RM.
Autor Responsável: Adham do Amaral e Castro
E-mail: adham.castro@gmail.com
Palavras-Chave: diagnóstico por imagem; extremidade su-
perior; sistema nervoso.

PD.15.027
AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DA PATELA 
INFANTIL CARTILAGINOSA, COM ÊNFASE NA 
AGENESIA E HIPOPLASIA PATELAR
Autores: TENÓRIO, L. P.; LINS, C. F.; NOGUEIRA-BAR-
BOSA, M. H.
Instituição: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO 
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FMRP-
-USP) / ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE 
PÚBLICA (EBMSP)
Introdução e objetivo(s): A ausência ou a hipoplasia da 
patela são anomalias congênitas raras que podem ocorrer 
isoladamente ou como parte de algumas síndromes especí-
ficas ou desordens cromossômicas. A ultrassonografia é uma 
ferramenta eficiente para avaliação da anatomia da patela e 
de suas alterações nos neonatos. O objetivo deste trabalho é 
ilustrar o protocolo de exame e as alterações da patela encon-
tradas na ultrassonografia de neonatos.
Método(s): Série retrospectiva de casos selecionados a partir 
de palavras-chaves presentes na conclusão dos relatórios de 
exames de ultrassonografia. Posteriormente as imagens fo-
ram obtidas do arquivo digital, sendo selecionados os casos 
mais didáticos e com boa documentação das alterações da 
patela demonstrados pelas imagens ultrassonográficas.
Discussão: Dados exatos sobre a prevalência de agenesia 
ou hipoplasia da patela em nascidos vivos não estão dis-
poníveis e são difíceis de obter porque as patelas são com-
pletamente cartilaginosas ao nascimento e sua ossificação 

só ocorre a partir do final do segundo ano. A agenesia / 
hipoplasia da patela é devida principalmente a defeitos de 
desenvolvimento, mas a falta de mobilidade também pode 
estar envolvida em sua gênese. As malformações patelares 
podem se manifestar logo após o nascimento com rotação 
externa da tíbia, genu valgo e contratura em flexão. No en-
tanto, em alguns casos, o diagnóstico pode ser adiado até o 
início infância e, em casos menos graves, nos quais a função 
pode ser pouco prejudicada, o diagnóstico tende a ser ainda 
mais atrasado, ocorrendo na infância tardia, adolescência, 
ou mesmo na idade adulta. O diagnóstico precoce na fase 
neonatal é importante porque associado a outras alterações 
pode aumentar a suspeição para algumas síndromes gené-
ticas. Adicionalmente, a instituição precoce do tratamento 
pode melhorar o desenvolvimento da articulação do joelho, 
reduzindo ou evitando o conjunto de sequelas tardias. A 
intervenção cirúrgica deve ser oportuna e apropriada para 
assegurar altos níveis da atividade do paciente.
Conclusões: O ensaio pictórico ilustra a abordagem da ava-
liação ultrassonográfica da patela no período neonatal e sua 
correlação clínica. Contribui para familiarizar os radiologis-
tas com as possíveis alterações ultrassonográficas patelares, 
importantes para o diagnóstico precoce e correto.
Autor Responsável: Leila Pereira Tenório
E-mail: leilatenorio@hotmail.com
Palavras-Chave: PATELA,ULTRASSONOGRAFIA,AGE-
NESIA,HIPOPLASIA

PD.15.034
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE FORMAÇÕES 
CÍSTICAS EPIDURAIS DA COLUNA VERTEBRAL: 
ENSAIO PICTÓRICO.
Autores: NETO,I.A.C., PESSOA, C.N.G.; OLIVEIRA, 
M.F.; JUNIOR, M.A.F.S.; FILHO,P.J.C.M.; LINS, C.F.
Instituição: DELFIN MEDICINA DIAGNÓSTICA
Introdução e objetivo(s): Os cistos epidurais da coluna ver-
tebral são lesões prevalentes e facilmente identificadas nas 
imagens por Ressonância Magnética (RM). O diagnóstico di-
ferencial inclui: cistos sinoviais, cistos do ligamento amarelo, 
bursite interespinhosa com extensão epidural, cistos aracnói-
des e cistos discais. Este ensaio pictórico discorre sobre os 
aspectos de imagem e características das formações císticas 
epidurais mais frequentes através da RM.
Método(s): Foram selecionados alguns casos de RM da 
coluna vertebral do nosso serviço para demonstrar os diag-
nóstico diferenciais dos cistos epidurais, revisando os prin-
cipais aspectos de imagem e complicações das situações 
mais frequentes.
Discussão: Estas lesões representam uma das causas de 
estreitamento no canal vertebral e lombociatalgia. O re-
conhecimento destes achados é informação que fornece 
especificidade à suspeita diagnóstica. Os cistos sinoviais 
usualmente estão relacionados a osteoartrose das intera-
pofisárias, sendo mais frequentes nos níveis lombares in-
feriores. Na RM podem apresentar cápsula hipointensa em 
T2 devido as calcificações ou hemorragias e exibe realce 
periférico pelo gadolínio (Gd) em conjunto com a articula-
ção. No contexto da doença de Baastrup, alguns pacientes 
podem cursar com bursite interespinhosa e o líquido bursal 
por vezes estende-se para o espaço epidural posterocentral 
resultando no cisto. Os cistos do ligamento amarelo são ra-
ros e surgem na margem anterior deste ligamento relaciona-
dos a alterações degenerativas ou espondilolistese. Também 
exibem realce periférico pelo Gd, devendo ser diferencia-
dos dos sinoviais principalmente pela topografia. O cisto 
discal é outra situação extremamente rara, pouco abordada 
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na literatura, sendo mais frequente em homens, em situação 
ventral e lateral, usualmente comunicando-se com o disco 
intervertebral e apresentando intensidade do sinal em T1 
variável, geralmente hipointenso podendo ser iso ou até hi-
perintenso, com realce periférico pelo Gd. Por fim os cistos 
aracnóides resultam da herniação da membrana aracnóide 
e líquor através do defeito dural. Na RM as paredes são de 
difícil caracterização e não há realce pelo Gd.
Conclusões: Existe uma variedade de formações císticas 
distintas no espaço epidural, que devem ser lembradas como 
causas de dor lombar e radiculopatia. Assim, o radiologis-
ta deve estar familiarizado com seus achados de imagem na 
RM, método de fundamental importância para a identifica-
ção, localização e caracterização destas lesões, estreitando o 
diagnóstico diferencial.
Autor Responsável: IVO ALVES
E-mail: icamposneto@gmail.com
Palavras-Chave: RessonânciaMagnética, cistosaracnoideos, 
DorLombar, ColunaVertebral, LigamentoAmarelo, Bursite, 
CistoSinovial

PD.15.036
LESÕES DO ESPAÇO EPIDURAL DA COLUNA  
VERTEBRAL
Autores: DIAS JR, U.S., FERNANDES, R.P., PERDIZES, 
G.O., MARTINS, R.O., MENEZES, R.S.A.A., MOURA FI-
LHO, J.P., LEITE, C.B.F., ALVES, I.S., CAMERIN, G.R., 
LEITE, C.C., HELITO, P.V.P., BORDALO-RODRIGUES, M.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Introdução e objetivo(s): O espaço epidural na coluna ver-
tebral se estende do forame magno até o canal sacral, ao nível 
de S2/S3. Apresenta como limite interno a dura-máter espi-
nhal e limite externo diversas estruturas que compõem as pa-
redes do canal vertebral.  
O objetivo deste estudo é descrever os aspectos radiológicos 
e anatomopatológicos dos principais diagnósticos diferen-
ciais que acometem esse espaço.
Método(s): Será realizado um ensaio pictórico dos casos do 
nosso serviço, fazendo a descrição dos achados específicos e, 
sempre que possível, a correlação radio-patológica.
Discussão: O espaço epidural pode ser acometido por di-
versas patologias, como os hematomas, tumores, infecções/
abscessos, lesões degenerativas e traumáticas, lipomatoses 
e alterações pós operatórias. O diagnóstico correto implica 
no tratamento precoce e melhores resultados cirúrgicos e clí-
nicos, assim como a redução das complicações secundárias 
ao avanço da doença. Os hematomas epidurais ocorrem com 
mais frequência por hemorragias venosas espontâneas. Im-
portante atentar para o uso de anticoagulantes e portadores 
de distúrbios hemorrágicos. Outras causas incluem trauma, 
malformações vasculares, tumores e iatrogenia. Diversos 
tumores primários e metástases acometem o canal vertebral 
e podem se estender para o espaço epidural. Destacamos as 
lesões ósseas com extensão epidural, linfomas e o sarcoma 
granulocítico (cloroma). Lesões degenerativas ou traumáti-
cas, como fraturas, hérnias e sequestro discal acometem com 
maior frequência idosos, levando a quadros álgicos e debi-
litantes. As infecções/abscessos podem levar a rápida dete-
rioração clínica devido a inflamação e compressão medular. 
Cirurgia de emergência, frequentemente, é um procedimento 
necessário. A via de acesso da infecção ocorre por contigui-
dade, inoculação iatrogênica e disseminação hematogênica. 
A discite/osteomileite causa 80% dos casos. A lipomatose 
é o acúmulo de gordura no espaço epidural. Está associada 
ao uso de glicocorticóides por longo prazo, a síndrome de 
Cushing e a obesidade. O comprometimento do espaço epidu

Conclusões: O conhecimento dos principais diagnósticos 
diferenciais que acometem o espaço epidural, e suas respec-
tivas apresentações e especificidades radiológicas, auxilia o 
radiologista no diagnóstico mais preciso dessas patologias.
Autor Responsável: Ubenicio Silveira Dias Júnior
E-mail: ubeniciojunior@gmail.com
Palavras-Chave: LESÕES, ESPACO, EPIDURAL, COLU-
NA, VERTEBRAL

PD.15.046
COMO DIFERENCIAR FRATURAS VERTEBRAIS 
BENIGNAS E MALIGNAS?
Autores: MENEZES, R. S. A. A.; LEÃO, R. V.; ZATTAR, L. 
C.; ALVES, I. S.; FERNANDES, R.P.; CAMERIN, G. R.; FI-
LHO, J. P. M.;  DIAS JR, U. S.; TAVEIRA, R. B. R.; YAMA-
CHIRA, V. S.; CORREA, M.F.; CAVALCANTI, C.F.; AMA-
RAL, D.T.; LEITE, C. C.; BORDALO-RODRIGUES, M.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Introdução e objetivo(s): Fraturas compressivas da colu-
na vertebral são comuns em pacientes idosos, mesmo sem 
traumas. A osteoporose é a principal causa de fratura nesta 
faixa etária, cerca metade delas no corpo vertebral. A re-
dução da massa óssea progride com a idade e leva a um 
osso frágil, predisposto a fraturas. Já  em pacientes abai-
xo dos 50 anos, o trauma é a principal causa das fraturas 
compressivas vertebrais. Por outro lado, o sistema esque-
lético é também o segundo principal de metástase e a colu-
na vertebral é responsável por 39% de todas as metástases 
ósseas, que podem resultar em uma fratura patológica. A 
diferenciação entre fraturas malignas e benignas da coluna 
vertebral pode ser um desafio diagnóstico, principalmen-
te em pacientes mais velhos, implicando em mudanças no 
estadiamento, tratamento e prognóstico. O objetivo desse 
trabalho consiste em demonstrar as principais característi-
cas que nos ajudam a diferenciar fraturas benignas e ma-
lignas nos principais métodos de imagem – TC, RM, PET/
CT, principais pitfalls e propor um algoritmo para facilitar 
essa diferenciação.
Método(s): Será realizada uma revisão atualizada dos aspec-
tos de imagem que permitem a diferenciação entre fraturas 
benignas e malignas na TC, RM e PET/CT demonstrada atra-
vés de casos de nosso serviço e um algoritmo para facilitar a 
diferenciação.
Discussão: Os métodos de imagem são fundamentais 
na distinção entre as fraturas compressivas benignas e 
malignas, sendo a ressonância magnética o método de 
escolha com utilização de características morfológicas, 
intensidade do sinal, padrões de realce e a difusão de mo-
léculas de água para a diferenciação. Entre os aspectos 
que falam a favor de benignidade está a ocorrência de 
múltiplas fraturas, aspecto convexo do muro posterior e 
áreas de preservação medular. Na fratura patológica são 
achados sugestivos a presença de componente de partes 
moles, restrição à difusão, acometimento de elementos 
posteriores, entre outros.
Conclusões: O conhecimento das principais características 
de imagem nos ajudam a diferenciar entre fraturas benignas 
e malignas, com impacto no diagnóstico, tratamento e prog-
nóstico do paciente.
Autor Responsável: RAONNE SOUZA ALMEIDA ALVES 
MENEZES
E-mail: RAONNE.MENEZES@GMAIL.COM
Palavras-Chave: fraturas, benignas, malignas, neoplasia, 
coluna, vertebral
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PD.15.055
TRIBUTO AO CORONAL: A IMPORTÂNCIA DESSA 
SEQUÊNCIA ADICIONAL NA RESSONÂNCIA DA 
COLUNA LOMBAR
Autores: MOURA FILHO, J.P.; MENEZES, R. S.A.A.; HE-
LITO, P.V.; LEAO, R.V.; CORREA, M.F.P; BORDALO, M.; 
AMARAL, D.T.;
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Introdução e objetivo(s): Lombalgia com ou sem radiação 
para os membros inferiores é um problema comum. Devido à 
crescente disponibilidade da ressonância magnética (RM), os 
pacientes são mais frequentemente submetidos à RM da co-
luna lombar como investigação de primeira linha. Apesar do 
pequeno impacto no tempo de aquisição geral, os protocolos 
de rotina de RM de coluna lombar em muitas instituições não 
incluem imagens no plano coronal, e informações diagnósti-
cas significativas podem ser perdidas em uma pequena por-
centagem dos pacientes. O objetivo deste estudo é demonstrar 
a variedade de achados patológicos adicionais caracterizados 
na sequência de recuperação da inversão tau curta coronal 
(STIR) como parte do protocolo de rotina de ressonância 
magnética da coluna lombar em pacientes com dor lombar.
Método(s): As principais patologias e achados de imagem 
observados ou melhor caracterizados na sequência coronal 
serão ilustrados e discutidos na forma de apresentação de ca-
sos clínicos da nossa instituição.
Discussão: A adição da sequência coronal STIR ao proto-
colo de imagem da coluna lombar pode demonstrar achados 
importantes e fornecer uma visão panorâmica abdominal e 
pélvica. As principais causas extra espinhais de dor lombar 
detectáveis apenas no plano coronal são mais comumente 
relacionadas ao sacro e articulações sacroilíacas, como sa-
croiliíte bilateral ou unilateral, alterações degenerativas da 
sacroilíaca e fraturas de estresse / insuficiência sacral. Ou-
tras causas de dor lombar e glútea que podem ser diagnos-
ticadas no plano coronal são as alterações coxofemorais, 
como fraturas subcondrais, alterações degenerativas co-
xofemorais e osteonecrose da cabeça femoral; estiramento 
muscular, principalmente dos músculos glúteos; ou mesmo 
condições evolvendo órgãos abdominopélvicos.
Conclusões: A sequência coronal STIR, adquirida no proto-
colo de ressonância magnética da coluna lombar para investi-
gação de lombalgia, permite a avaliação dos achados de ima-
gem musculoesqueléticos e abdominopélvicos não incluídos 
nos planos sagital e axial rotineiros. O coronal pode fornecer 
informações importantes, que podem ser úteis no diagnóstico 
precoce e na instituição do tratamento correto.
Autor Responsável: Jucelio Pereira Moura Filho
E-mail: juceliopmouraf@gmail.com
Palavras-Chave: coronal,stir,spine

REVISÃO DE LITERATURA

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.15.020
NÔMINA ANATÔMICA: PADRONIZAÇÃO DOS TER-
MOS ANATÔMICOS NOS LAUDOS RADIOLÓGI-
COS. PARTE I: MEMBROS SUPERIORES
Autores: GUIMARAES, J; RIBEIRO, E; NICO, M; OR-

MOND, A; EZZEDDINE, O; STUMP, X.
Instituição: GRUPO FLEURY; UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE SAO PAULO, ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo desse painel 
impresso é destacar a padronização dos termos anatômicos 
seguindo a ultima nômina anatômica nos principais grupa-
mentos do sistema locomotor dos membros superiores, tor-
nando-se um guia de nomenclaturas dos termos anatômicos 
corretos e padronizando assim a adequada descrição das es-
truturas anatômicas nos laudos radiológicos.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Sendo 
o relatório radiológico um documento médico universal, pre-
coniza-se a utilização de forma correta da padronização dos 
termos anatômicos, seguindo a nomina anatômica de 1997.
Discussão: Em mais de um século de congressos realizados, 
muitas mudanças foram discutidas e aprovadas, e o Brasil 
também participou da padronização dos termos anatômicos. 
Em 1989, no XIII Congresso do Rio de Janeiro e, em 1997, 
em São Paulo, ocorreu a participação dos anatomistas bra-
sileiros sobre o tema, sendo Liberato Di Dio considerado o 
pai da nomenclatura anatômica, um participante de destaque 
nas alterações terminológicas. Apesar das diversas tentati-
vas, as mudanças não são bem aceitas pelos profissionais da 
área da saúde, e essa dificuldade pode ocorrer em razão de 
as modificações serem feitas em congressos de anatomistas, 
e grande parte da classe, incluindo os radiologistas, não se 
mantém atualizada, sendo comumente encontradas no meio 
radiológico, discrepâncias e não seguimento da padronização 
anatômica no conteúdo dos laudos, o que prejudica de forma 
significativa a adequada comunicação entre colegas da pró-
pria e das diferentes especialidades.
Conclusões: A nômina anatômica é um documento universal 
elaborado na tentativa de unificar a nomenclatura dos termos 
anatômicos, visando melhorar a descrição e a função de cada 
parte do corpo humano, possibilitando dessa forma que mé-
dicos das diferentes especialidades falem a mesma língua, de 
maior importância ainda em um país de dimensões continen-
tais como o Brasil.
Autor Responsável: Julio Guimaraes
E-mail: juliobrandaoguimaraes@hotmail.com
Palavras-Chave: Nômina,Anatomica,Relatorios,Radiologia

PD.15.021
NÔMINA ANATÔMICA: PADRONIZAÇÃO DOS TER-
MOS ANATÔMICOS NOS LAUDOS RADIOLÓGI-
COS. PARTE II: MEMBROS INFERIORES
Autores: GUIMARAES, J; RIBEIRO, E; NICO, M; OR-
MOND, A; SANTOS, C; STUMP, X.
Instituição: GRUPO FLEURY; UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE SAO PAULO, ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo desse painel 
impresso é destacar a padronização dos termos anatômicos 
seguindo a ultima nômina anatômica nos principais grupa-
mentos do sistema locomotor dos membros inferiores, tor-
nando-se um guia de nomenclaturas dos termos anatômicos 
corretos e padronizando assim a adequada descrição das es-
truturas anatômicas nos laudos radiológicos.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Sendo 
o relatório radiológico um documento médico universal, pre-
coniza-se a utilização de forma correta da padronização dos 
termos anatômicos, seguindo a nomina anatômica de 1997.
Discussão: Em mais de um século de congressos realiza-
dos, muitas mudanças foram discutidas e aprovadas, e o 
Brasil também participou da padronização dos termos ana-
tômicos. Em 1989, no XIII Congresso do Rio de Janeiro e, 
em 1997, em São Paulo, ocorreu a participação dos ana-
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tomistas brasileiros sobre o tema, sendo Liberato Di Dio 
considerado o pai da nomenclatura anatômica, um partici-
pante de destaque nas alterações terminológicas. Apesar 
das diversas tentativas, as mudanças não são bem aceitas 
pelos profissionais da área da saúde, e essa dificuldade 
pode ocorrer em razão de as modificações serem feitas em 
congressos de anatomistas, e grande parte da classe, in-
cluindo os radiologistas, não se mantém atualizada, sendo 
comumente encontradas no meio radiológico, discrepân-
cias e não seguimento da padronização anatômica no con-
teúdo dos laudos, o que prejudica de forma significativa 
a adequada comunicação entre colegas da própria e das 
diferentes especialidades.
Conclusões: A nômina anatômica é um documento universal 
elaborado na tentativa de unificar a nomenclatura dos termos 
anatômicos, visando melhorar a descrição e a função de cada 
parte do corpo humano, possibilitando dessa forma que mé-
dicos das diferentes especialidades falem a mesma língua, de 
maior importância ainda em um país de dimensões continen-
tais como o Brasil.
Autor Responsável: Julio Guimaraes
E-mail: juliobrandaoguimaraes@hotmail.com
Palavras-Chave: Nomina,Anatomica,Relatorio,Radiologia

PD.15.022
NÔMINA ANATÔMICA: PADRONIZAÇÃO DOS TER-
MOS ANATÔMICOS NOS LAUDOS RADIOLÓGI-
COS. PARTE III: BACIA E COLUNA
Autores: GUIMARAES, J; RIBEIRO, E; NICO, M; OR-
MOND, A; ARRUDA, P; STUMP, X.
Instituição: GRUPO FLEURY; UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DE SAO PAULO, ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo desse painel 
impresso é destacar a padronização dos termos anatômicos 
seguindo a ultima nômina anatômica nos principais grupa-
mentos do sistema locomotor da bacia e coluna, tornando-se 
um guia de nomenclaturas dos termos anatômicos corretos e 
padronizando assim a adequada descrição das estruturas ana-
tômicas nos laudos radiológicos.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): 
Sendo o relatório radiológico um documento médico uni-
versal, preconiza-se a utilização de forma correta da padro-
nização dos termos anatômicos, seguindo a nomina anatô-
mica de 1997.
Discussão: Em mais de um século de congressos realiza-
dos, muitas mudanças foram discutidas e aprovadas, e o 
Brasil também participou da padronização dos termos ana-
tômicos. Em 1989, no XIII Congresso do Rio de Janeiro e, 
em 1997, em São Paulo, ocorreu a participação dos ana-
tomistas brasileiros sobre o tema, sendo Liberato Di Dio 
considerado o pai da nomenclatura anatômica, um parti-
cipante de destaque nas alterações terminológicas. Apesar 
das diversas tentativas, as mudanças não são bem aceitas 
pelos profissionais da área da saúde, e essa dificuldade 
pode ocorrer em razão de as modificações serem feitas em 
congressos de anatomistas, e grande parte da classe, in-
cluindo os radiologistas, não se mantém atualizada, sendo 
comumente encontradas no meio radiológico, discrepân-
cias e não seguimento da padronização anatômica no con-
teúdo dos laudos, o que prejudica de forma significativa 
a adequada comunicação entre colegas da própria e das 
diferentes especialidades.
Conclusões: A nômina anatômica é um documento universal 
elaborado na tentativa de unificar a nomenclatura dos termos 
anatômicos, visando melhorar a descrição e a função de cada 
parte do corpo humano, possibilitando dessa forma que mé-

dicos das diferentes especialidades falem a mesma língua, de 
maior importância ainda em um país de dimensões continen-
tais como o Brasil.
Autor Responsável: Julio Guimaraes
E-mail: juliobrandaoguimaraes@hotmail.com
Palavras-Chave: nomina,anatomica,radiologia,relatorio

RELATO DE CASO

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.15.003
GLÓBULOS DE GORDURA INTRAMEDULARES E 
EXTRAMEDULARES NA RESSONÂNCIA MAGNÉ-
TICA COMO UM SINAL RADIOLÓGICO NO DIAG-
NÓSTICO DA OSTEOMIELITE AGUDA.
Autores: OLIVEIRA,L.S.; GODOY,I.R.B.; YAMADA,A.F.; 
LUNDBERG,J.S.; MARUICHI,M.D.; SKAF,A.
Instituição: DEPARTMENT OF RADIOLOGY, HOSPITAL 
DO CORAÇÃO (HCOR) AND TELEIMAGEM, 53, 7TH 
FLOOR. CEP 04004-030, SÃO PAULO, SP, BRAZIL
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A osteomielite em ge-
ral afeta a extremidade dos ossos longos de crianças e adoles-
centes, devido ao seu baixo fluxo sanguíneo, o que propicia 
a infecção. O diagnóstico diferencial entre osteomielite e tu-
mor ósseo, em especial na faixa etária pediátrica, pode ser de-
safiador para o radiologista. A presença de glóbulos de gordu-
ra intramedulares e extramedulares na ressonância magnética 
são sinais sugestivos de  osteomielite aguda em um contexto 
clínico adequado. O objetivo de trabalho é relatar um caso de 
osteomielite aguda com glóbulos de gordura intramedulares 
e extramedulares na ressonância magnética  como um sinal 
radiológico de osteomielite aguda.
História clínica: Paciente, 15 anos, sexo masculino, com dor 
intensa no membro inferior direito, principalmente na coxa, 
há 2 semanas antes do atendimento médico. A dor era as-
sociada a edema e redução da mobilidade. Ao exame físico 
notou-se febre baixa e aumento da temperatura do membro 
próximo ao joelho. Os antecedentes médicos do paciente 
foram relatados pelo seu pai, e não incluíam neoplasias ou 
cirurgias prévias.
Discussão e diagnóstico: Os achados de ressonância mag-
nética da osteomielite aguda variam de edema não específico 
da medula óssea a sinais mais confiáveis, como destruição 
óssea, reação periosteal e sequestro. Em alguns casos, os 
achados de imagem podem se sobrepor a outras condições, 
como trauma e tumores ósseos. Glóbulos de gordura intra e 
extramedulares são um útil marcador de ressonância mag-
nética para osteomielite, como visto neste relato de caso. 
Os principais achados de imagem do nosso paciente na RM 
foram edema na medular óssea, com glóbulos de gordura 
intramedulares, além de coleção subperiosteal com glóbulos 
de gordura extramedulares. Notou-se também aumento das 
partes moles locais e pequeno derrame articular com sino-
vite associada. Após a RM o paciente foi submetido a  ar-
trotomia medial do joelho, com sinovectomia parcial com 
resultado da cultura positivo para enterococos, confirmando 
o diagnóstico de infecção.
Conclusões: A presença de glóbulos de gordura intramedu-
lares e extramedulares tem sido descrito como um sinal ra-
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diológico que embora raro, quando presente em um contexto 
clínico adequado, corrobora o diagnóstico de infecção.
Autor Responsável: LIVIA SANTANA OLIVEIRA
E-mail: liviaoliveira.med@gmail.com
Palavras-Chave: FAT GLOBULES,acute osteomyelitis,in-
fection.,bone

PD.15.008
MANIFESTAÇÕES OSTEOARTICULARES NAS MU-
COPOLISSACARIDOSES: RELATOS DE CASOS E 
REVISÃO DE LITERATURA
Autores: OLIVEIRA, E. K.; TENORIO, L. P.; PESSOA, C. 
N. G.; ROCHA, C. A.; BARBOSA, C. A. S.; ALVES, V. O.; 
LINS, C. F.
Instituição: HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS - 
BAHIA / CLINICA DELFIN - BAHIA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): As mucopolissaca-
ridoses (MPS) são doenças genéticas raras, causadas pela 
deficiência de enzimas envolvidas na degradação de glicosa-
minoglicanos (GAG), promovendo seu acúmulo intralisos-
somal. Assim, ocorre acúmulo de GAG em vários órgãos, 
levando à degeneração crônica das células, especialmente do 
sistema esquelético, fígado, baço, coração, olhos e sistema 
nervoso central. O objetivo deste trabalho é demonstrar os 
principais achados de imagem na avaliação das MPS através 
de radiografia e ressonância magnética (RM), realizando re-
visão de literatura.
História clínica: Paciente do sexo masculino, 6 anos, apre-
sentando características sindrômicas como nanismo, cifose, 
deformidade das mãos e macrocrania; estava em investigação 
ambulatorial com geneticista que solicitou radiografias do es-
queleto axial, bacia, quadril, mãos, joelhos e crânio. O outro 
paciente é do sexo masculino, 15 anos, com diagnóstico de 
MPS tipo VI, cursando com redução da coordenação motora 
e dos movimentos em membros superiores e inferiores, além 
de apneia do sono.
Discussão e diagnóstico: O primeiro caso mostrou como 
alterações radiográficas mais evidentes platiespondilia com 
afilamento anterior “em bico” dos corpos vertebrais, cos-
telas alargadas “em remo”, asas ilíacas arredondadas com 
afilamento inferior, coxa valga, metacarpos curtos e largos 
com extremidades proximais pontiagudas, tendo diagnósti-
co de Mucopolissacaridose, confirmado pelo geneticista. No 
segundo caso, foram identificados por RM alterações como 
hipoplasia do odontoide, espessamento do tecido periodon-
toide, platibasia, invaginação basilar e estenose do canal ver-
tebral com compressão medular. As MPS são doenças raras, 
sendo a maioria delas autossômica recessiva. São descritos 
diversos tipos da doença diferenciados através da deficiên-
cia enzimática, gene acometido e características fenotípicas. 
Radiografia e RM são importantes para caracterizar as mani-
festações osteoarticulares e neurológicas, auxiliando a esta-
belecer o diagnóstico, bem suas complicações precocemente. 
Destaca-se o papel da RM da coluna cervical por possibilitar 
o diagnóstico de condições ameaçadoras da vida como este-
nose de canal, compressão do centro respiratório e redução da 
coluna aérea do cavum.
Conclusões: Assim, é importante que os radiologistas re-
conheçam os achados de imagem nas MPS, facilitando seu 
diagnóstico e adequada conduta terapêutica, evitando morbi-
dade desnecessária.
Autor Responsável: Emilie Kruschewsky Oliveira
E-mail: emilieko@hotmail.com
Palavras-Chave: MUCOPOLISSACARIDOSE, MUSCU-
LOESQUELÉTICO, RADIOGRAFIA, RESSONÂNCIA

PD.15.038
OSTEOPOROSE MIGRATÓRIA REGIONAL: UMA 
REVISÃO ILUSTRADA POR UM CASO.
Autores: OLIVEIRA, G. H. N.; SOARES, A.R.G.
Instituição: HOSPITAL MADRE TERESA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): As características ra-
diológicas da osteoporose migratória regional, obtidas por 
radiografia convencional, TC, ressonância magnética e cin-
tilografia com radionuclídeo, são ilustradas por meio de um 
relato de caso.
História clínica: Paciente do sexo masculino, 60 anos, ini-
ciou com dor no tornozelo direito há três anos. Ressonância 
Magnética (RM) evidenciou importante edema ósseo na re-
gião distal do tornozelo direito. Após dois anos, houve dor no 
tornozelo esquerdo e  RM mostrou edema ósseo significativo 
no talus. Após dois meses, nova queixa, agora no pé esquer-
do. A RM revelou importante edema ósseo na base e região 
proximal do primeiro, segundo e terceiro metatarsos. Há um 
ano, paciente retorna com dor na região inguinal esquerda e 
limitação funcional. Na RM, havia edema ósseo exuberante 
na região da cabeça do fêmur, estendendo-se distalmente ao 
colo e região intertrocantérica.
Discussão e diagnóstico: A osteoporose migratória regio-
nal é um distúrbio incomum que acomete predominante-
mente homens de meia-idade, apresentando artralgia migra-
tória envolvendo os membros inferiores. É uma condição 
transitória que envolve articulações em pacientes saudáveis 
previamente e e com resolução espontânea a longo prazo, 
sem deixar sequelas.
Conclusões: Descrevemos um caso clássico osteoporose mi-
gratória regional , que só foi possível estabelecer este diag-
nóstico com acompanhamento a longo prazo.
Autor Responsável: guilherme henrique naves de oliveira
E-mail: guilherme.hno@gmail.com
Palavras-Chave: Regional migratory osteoporosis,Magnetic 
Resonance,bone edema

PD.15.043
PARACOCCIDIOIDOMICOSE ÓSSEA COM ENVOL-
VIMENTO PULMONAR SIMULANDO TUMOR ÓS-
SEO PRIMÁRIO METASTÁTICO: RELATO DE CASO
Autores: DA SILVA, T.P.F; MEIRA, M.S.; PARASKE-
VOPOULOS, D.K.S.; BARBOSA, P.N.V.P.
Instituição: A.C. CAMARGO CANCER CENTER
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar e discutir um 
caso de paracoccidioidomicose óssea com extensão pulmo-
nar simulando um tumor primário de alto grau com aco-
metimento secundário, correlacionando as nuances do caso 
com as informações obtidas na literatura vigente disponível 
sobre o tema.
História clínica: Jovem 15 anos, masculino, branco e pro-
veniente do interior de São Paulo apresenta-se ao hospital 
com dores no tornozelo, linfonodomegalia e perda de peso 
há 1 mês, com recente aparecimento de dispnéia de caráter 
progressivo. Na história médica pregressa, não haviam da-
dos relevantes.
Resultados e discussão: Foi realizada abordagem diagnós-
tica utilizando métodos de imagem, incluindo radiografia 
simples, cintilografia óssea (CO), tomografia computado-
rizada (TC) e ressonância magnética (RM). Os achados 
radiológicos apontaram na direção de patologia óssea de 
alta agressividade, com acometimento de partes moles ad-
jacentes e possibilidade de extensão pulmonar, caracteriza-
do pelo achado de múltiplos nódulos parenquimatosos. Os 
sinais de gravidade culminaram na necessidade de inter-
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venção da lesão e análise anatomopatológica, evidenciando 
lesão inflamatória de padrão granulomatoso, com colora-
ção e morfologia histológica diagnóstica de infecção por P. 
brasiliensis. Seguimento após implementação terapêutica 
adequada mostrou resolução dos sintomas e regressão gra-
dativa dos achados radiológicos.
Conclusões: O acometimento ósseo é uma das apresen-
tações menos freqüentes da doença. Quando ocorre, ob-
servam-se, na maioria dos casos relatados na literatura 
vigente, lesões osteolíticas com baixa suspeição radio-
lógica de agressividade. No caso discutido, os sinais de 
agressividade local e o acometimento pulmonar ocasio-
nado pela doença fúngica exigiram o prosseguimento da 
investigação diagnóstica com biópsia, a fim de afastar a 
possibilidade de tumor ósseo primário com dissemina-
ção secundária.
Autor Responsável: THIAGO PEREIRA FERNANDES 
DA SILVA
E-mail: THIAGOPFDS@HOTMAIL.COM
Palavras-Chave: Paracoccidioidomicose,osteomielite,doen-
ça fúngica,biópsia óssea.,Paracoccidioidomycosis,osteomye-
litis,fungal disease,bone biopsy

PD.15.057
ARTROPATIA DOS JOELHOS RELACIONADA À PO-
LICONDRITE RECIDIVANTE: UM DESAFIO DIAG-
NÓSTICO.
Autores: SILVA JUNIOR C. L.; COIMBRA, B. M.; CUPO-
LILO N. E.; CAMPOS, C. L.; MARTINS M. M.; ALCAN-
TARA, G. G. R.; MARCOS N. V.
Instituição: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVER-
SIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - MINAS GE-
RAIS, BRASIL.
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo desse tra-
balho é relatar um caso artropatia dos joelhos relacionada a 
policondrite redicivante, achado bastante infrequente dentro 
da doença. Até o presente momento encontramos apenas um 
caso semelhante relatado na literatura.
História clínica: Paciente masculino, 18 anos, admitido com 
sintomas respiratórios recorrentes. Ao exame físico, foram 
observadas deformidades auriculares, colapso da ponte nasal 

e glaucoma. A tomografia computadorizada do tórax inicial 
demonstrou calcificações parietais da traqueia e dos brôn-
quios, poupando sua parede posterior, além de calcificações 
nas cartilagens cricoide e tireoide. No seguimento, o paciente 
desenvolveu artralgia recorrente nos joelhos, piorando pela 
manhã e com melhora após ciclos de pulsoterapia com gli-
cocorticóides. A radiografia simples dos joelhos evidenciou 
alteração morfoestrutural dos côndilos e platôs tibiais. O es-
tudo complementar por ressonância magnética (RM), carac-
terizou a presença de alterações inflamatórias nas topografias 
do anel pericondral e regiões condroepifisárias do fêmur dis-
tal e tíbia proximal. Não foi evidenciado derrame articular 
ou sinovite significativa. Os exames laboratoriais revelaram 
sorologias infecciosas negativas, bem como fator reumatoide 
e fator antinuclear não reagentes.
Discussão e diagnóstico: Dois dos seis critérios diagnósti-
cos originais descritos pertencem a achados que podem ser 
identificados pelo radiologista: artropatia e condrite do trato 
respiratório. A artrite na policondrite tem sido descrita como 
episódica, soronegativa, não erosiva, não deformante e assi-
métrica, com distribuição oligo ou poliarticular, devendo-se 
ser considerada como diagnóstico diferencial entre as causas 
de oligo / monoatrites agudos em pacientes jovens. A radio-
grafia convencional pode ser normal no início da doença.
A RM pode avaliar a inflamação do anel pericondral, consi-
derada uma das alterações mais características da policondri-
te recidivante, conforme apresentado pelo paciente.
Conclusões: A policondrite recidivante é uma doença com 
difícil diagnóstico devido a variedade de manifestações e a 
baixa incidência na prática clínica. 
A artropatia dos joelhos relacionada a policondrite é um 
achado raro, se mostrando como um desafio diagnóstico, até 
mesmo para especialistas em radiologia musculoesquelética.
A RM tem importante papel no diagnóstico deste caso, uma 
vez que é capaz de identificar inflamação pericondral e con-
droepifisária (achado característico nesta doença), devendo o 
radiologista estar ciente de tais padrões de imagem.
Autor Responsável: CILMARIO LEITE DA SILVA 
JÚNIOR
E-mail: radiopedc@gmail.com
Palavras-Chave: Relapsing polychondritis,MRI,Child
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PD.16.011
REDUÇÃO DA DOSE DE RADIAÇÃO IONIZANTE 
EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORI-
ZADA PARA TRIPLO DESCARTE COM EXTENSÃO 
PARA AORTA ABDOMINAL
Autores: BERTOLAZZI, P.; SILVA, C.F.G.; OLIVEIRA, 
F.F.; VIANA, P.C.C.
Instituição: HOSPITAL SIRIO LIBANÊS/ SIEMENS HE-
ALTHINEERS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O exame de tri-
plo descarte é uma opção diagnóstica em Tomografia 
Computadorizada (TC), que pode fornecer informações 
relevantes para a triagem dos pacientes com dor toráci-
ca aguda, incluindo as artérias pulmonares, coronárias 
e aorta, com conseqüente exclusão de síndromes coro-
nárias agudas, dissecção de aorta e embolia pulmonar, 
levando a um diagnóstico diferenciado. Ainda neste con-
texto, a avaliação da aorta abdominal também se faz ne-
cessária para caracterizar a extensão de eventual dissec-
ção da aorta. O uso racional de radiação ionizante está 
em crescente discussão, conforme os princípios ALARA. 
Diante disso, este trabalho prospectivo visa comparar di-
ferentes técnicas de aquisições de TC para triplo des-
carte com extensão para aorta abdominal quanto a dose 
efetiva de radiação ionizante e qualidade diagnóstica de 
imagem tomográfica.
Material(is) e método(s): Entre Janeiro 2018 a Junho 
2018, foram incluídos todos os pacientes que tinham exa-
mes anteriores da mesma modalidade com o protocolo con-
vencional (Protocolo A), dentro de no máximo 5 anos ante-
riores e não possuíam critérios de exclusão. Diante disso, o 
número amostral é de 55 pacientes, sendo 36 homens e 19 
mulheres, com idades entre 36 a 84 anos. Os exames foram 
realizados no tomógrafo single source de 128 canais. No 
protocolo A, foi utilizado 120kV e 210 mAs (ref) com o 
CareDose 4D ativado e trigger na aquisição total. No pro-
tocolo B, a fase trigada, que abrange toda aorta torácica, foi 
utilizado 120kV e 160 mAs (ref) com CareDose 4D ativado 
e uma segunda aquisição que abrange a aorta abdominal, 
sem trigger, com a mesma dose de referência e com Care-
Dose 4D ativado.
Resultados e discussão: Os dados demostraram uma redu-
ção de, aproximadamente, 50% de dose efetiva de radiação 
ionizante com média de DLP de 2327,30 no protocolo A, 
totalizando 34,9 mSv e 1115,28 no protocolo B com 16,72 
mSv, com média de densidade de 429 e 431 HU nos maiores 
vasos, respectivamente.
Conclusões: O protocolo otimizado propicia uma conside-
rável redução de dose , mantendo qualidade de imagem nos 
estudos de TC para triplo descarte com extensão para aorta 
abdominal segundo os radiologistas envolvidos.
Autor Responsável: Pâmela Bertolazzi
E-mail: pamela.bertolazzi@hotmail.com
Palavras-Chave: TriploDescarte,TC,RadiaçãoIonizante
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PD.16.013
ACHADOS ADICIONAIS DE RESSONÂNCIA MAG-
NÉTICA NA PACIENTE COM CÂNCER DE MAMA
Autores: SOUSA, J.C.O ;VIEIRA,S.C.
Instituição: NÚCLEO DE PESQUISA CIENTIFICA E 
ACADÊMICA DE RADIOLOGIA (NPCAR)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Os métodos  de diag-
nóstico por imagem  são essenciais no rastreamento e no esta-
belecimento  diagnóstico  do câncer de mama.A ressonância 
magnética (RM) corresponde a  um método complementar 
não invasivo da propedêutica mamária  que atua satisfato-
riamente  no câncer de mama para:  discriminação entre  os 
diferentes subtipos ; avaliação  da efetividade de terapêuticas  
neoplásicas aplicadas; reunião de informações morfológicas 
tumorais ;e na determinação de  dados sobre  as áreas anatô-
micas adjacentes ao tumor ,dentre outras. Este estudo objeti-
va  elencar e discorrer  sobre a serie de dados adicionais  que 
a ressonância magnética  disponibiliza na avaliação do câncer 
de mama.
Material(is) e método(s): Trata-se de um estudo restrospec-
tivo do prontuário eletrônico e de imagens de 100  tumores 
de mama em um  clinica de diagnóstico oncologico  entre 
outubro  e novembro de 2018 . Reuniu-se pacientes com ida-
de superior a 30 anos e que receberam a indicação de RM 
para a reunião da  maior quantidade de informações possíveis 
a despeito dos tumores mamários .De modo a constituir um 
estudo  de maior relevância científica associou-se dados da 
RM a achados clínicos e laboratoriais.
Resultados e discussão: A média de idade das pacientes foi 
50 anos de idade ,variando entre 33 e 70 anos. Predominou-se 
o carcinoma infiltrante ductal  em  95 casos (90% da amostra)  
e com totalidade  da amostra de HER2 positivo.Com a apli-
cação de contraste paramagnético, a RM permitiu a  determi-
nação do diâmetro tumoral :   enorme presença de tumores de 
1,5 cm(90 casos).Observou-se que  a RM identificou lesões 
adicionais  e múltiplas  em 53 pacientes (53%), sendo 34 na 
mesma mama e 19 na mama oposta.A identificação de lesões 
adicionais pela RM permitiu : a determinação  de posterior 
estudo  para elucidação de  malignidade  ou não; indicação 
ou não de biópsia ; e a alteração do planejamento terapêutico  
a ser implantado com as pacientes da amostra.  Entretanto, 
deve-se ressaltar que as lesões adicionais identificadas pela 
RM não foram previamente visualizadas na mamografia.
Conclusões: Conclui-se pelo estudo que a RM das mamas 
demonstrou ser mais acurada que os exames convencionais 
na avaliação das dimensões do tumor principal e na capaci-
dade de identificar lesões adicionais .
Autor Responsável: Joyce Caroline
E-mail: joycecarolinedeoliveira@hotmail.com
Palavras-Chave: ADDITIONAL FINDINGS;,MAGNETIC 
RESONANCE;,BREAST CANCER;

PD.16.015
MODELOS COMPUTACIONAIS DE TÓRAX PEDIÁ-
TRICO PARA APLICAÇÃO EM DOSIMETRIA
Autores: VIEIRA, M. P. M. M.; BANDEIRA, C. K.
Instituição: INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - IFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARA-
NÁ - UTFPR
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Os fantomas virtuais 
têm se mostrado de grande valia para estimativa de doses re-
cebidas por pacientes em exames radiológicos e também para 
a simulação de imagens radiográficas. Neste contexto, o obje-



102 49ª Jornada Paulista de Radiologia

tivo deste trabalho é desenvolver modelos computacionais de 
tórax pediátrico compreendendo a faixa etária entre neonato 
e dez anos, que servirão de base para o desenvolvimento de 
fantomas computacionais de tórax pediátrico.
Material(is) e método(s): Os modelos computacionais 
de tórax pediátrico foram construídos no software livre 
Blender 3D a partir de formas geométricas primitivas cons-
tituídas de superfícies mesh. A técnica utilizada foi a de 
blueprint e as imagens empregadas foram obtidas de atlas 
anatômicos pediátricos.
Resultados e discussão: Os modelos desenvolvidos são 
constituídos por dois pulmões, coração, timo, traqueia, brô-
nquios, esôfago, arcos costais e superfície da pele. Cada 
estrutura foi modelada a partir de uma primitiva diferente, 
porém em um mesmo ambiente virtual, de forma que os mo-
delados ficassem com a mesma escala. O recurso de ren-
derização de imagens disponível no software possibilitou 
simular imagens radiográficas para verificar a posição das 
estruturas elaboradas.
Conclusões: As estruturas anatômicas modeladas são com-
patíveis com as de indivíduos na faixa etária de zero a dez 
anos. Este modelo computacional do tórax tem potencial para 
ser utilizado como fantoma, a partir da aplicação de algorit-
mos que podem permitir a simulação de imagens radiográfi-
cas e estimativa de doses recebidas por pacientes pediátricos 
em exames radiológicos.
Autor Responsável: Caroline Kretezel Bandeira
E-mail: kretezel@hotmail.com
Palavras-Chave: modelo, computacional, tórax, pediátrico, 
fantoma

TEMAS LIVRES (TL)

TL.16.001
PROTOCOLO HUMANIZADO NA EXECUÇÃO DA 
MAMOGRAFIA: CONSTITUIÇÃO DE PROTÓTIPO 
E CONTRIBUIÇÃO PARA MELHORIAS INTERPES-
SOAIS E INTERSETORIAIS
Autores: SOUSA, J.C.O ;VIDAL,J.C.S.
Instituição: NÚCLEO DE PESQUISA CIENTIFICA E 
ACADÊMICA DE RADIOLOGIA (NPCAR)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A saúde e as emoções 
estão estreitamente ligadas. A realização de uma mamografia 
apresenta-se como uma situação potencialmente perturbadora 
e as reações biopsicossociais podem perturbar a realização do 
exame. As reações biopsicossociais podem interferir na  qua-
lidade do exame mamográfico dificultando a precisão do diag-
nóstico. A mamografia é ainda referida como uma situação 
dolorosa e desconfortável relacionada com o contexto físico e 
com os procedimentos do exame. O profissional da saúde deve 
considerar que cada pessoa é única e inigualável, com todas as 
suas vertentes biológicas, psicológicas, sociais, intelectuais e 
emocionais que a compõem e que em nenhum momento po-
dem ser esquecidas. A elaboração de um protocolo clínico atua 
na reestruturação dos serviços de saúde e garante um cuidado 
integral ao paciente e esta pesquisa objetiva desenvolver um 
protótipo de protocolo clínico contemplando a humanização e 
o bem estar da paciente submetida à mamografia como ques-
tão norteadora e foco principal deste protocolo.
Material(is) e método(s): O estudo contempla dois percur-
sos metodológicos: revisão integrativa (publicações da BVS 

e SCIELO selecionadas por descritores de saúde : ”humani-
zação” e “mamografia”) e pesquisa de desenvolvimento  que 
consiste na elaboração de um protótipo de protocolo clinico 
realizada em dezembro de 2017.A elaboração do protótipo de 
protocolo voltado a humanização na mamografia contemplou 
teorias da Politica Nacional de Humanização (PNH), relatos 
de experiência e artigos científicos de humanização em ser-
viços de saúde.
Resultados e discussão: Estruturalmente, o protocolo con-
grega uma série de ações a serem executadas pelo profissio-
nal do radiodiagnostico durante a mamografia previamente 
relacionadas em fluxogramas de eixos interrelacionados 
distribuídos: identificação do perfil do paciente /comporta-
mento do profissional, caracterização da mamografia, prá-
ticas humanizadas.
Conclusões: A adoção de prática humanísticas na mamogra-
fia favorece ao estabelecimento de uma relação interpessoal 
entre o profissional do radiodiagnóstico  e a paciente.Deve-se 
considerar que o desenvolvimento de um protótipo de proto-
colo destinado a humanização durante a mamografia permite: 
mensurar  a  necessidade de reforço das orientações educa-
cionais aos clientes e à equipe assistencial; vivência prática 
dos princípios do SUS; estabelecimento e redirecionando de 
ações de intervenção de saúde e avaliação de politicas públi-
cas relacionadas à mulher (quando necessários).
Autor Responsável: Joyce Caroline
E-mail: joycecarolinedeoliveira@hotmail.com
Palavras-Chave: Mammography; Biopsychosocial Reac-
tions; Patient;

TL.16.002
NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA VERSUS INSERÇÃO 
ANTERÓGRADA DE CATETER DUPLO-J NO TRATA-
MENTO DA UROPATIA OBSTRUTIVA MALIGNA: UMA 
ANÁLISE DE CUSTO-EFETIVIDADE NA PERSPECTI-
VA DO SERVIÇO BRASILEIRO DE SAÚDE PÚBLICA
Autores: TIBANA, T.K.; GRUBERT, R.M.; NEVES, 
T.M.H.; SANTI, G.F.; KLAESENER, C.; NUNES, T.F.
Instituição: HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFMS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Comparar a relação 
custo-efetividade de duas técnicas percutâneas utilizadas no 
tratamento da uropatia obstrutiva – inserção anterógrada de 
cateter duplo J (JJ) versus nefrostomia percutânea (NP) - sob 
a perspectiva do sistema de saúde pública brasileira.
Material(is) e método(s): Nesta análise de custo-efetividade 
por modelo analítico de decisão, os custos de material foram 
calculados a partir dos preços de fábrica de 2017 listados pela
Câmara Brasileira de Regulamentação de Medicamentos 
(para medicamentos) e publicados na Revista Simpro (para 
dispositivos médicos). Custos relacionados ao procedimento 
e taxas de sucesso técnico e clínico foram avaliados. Essas 
medidas foram então usadas como insumos para uma análise 
de custo-efetividade comparando os dois procedimentos.
Resultados e discussão: A amostra foi composta de 41 pa-
cientes, dos quais 16 foram submetidos a 26 procedimentos 
de inserção anterógrada de JJ e 10 foram submetidos a 15 ne-
frostomias percutâneas. Registros de pacientes, relatórios de 
radiologia e relatórios de despesas do serviço de radiologia in-
tervencionista do hospital onde o estudo foi conduzido foram 
analisados retrospectivamente. Não houve complicações sig-
nificativas; um paciente apresentou lombalgia e um hematoma 
retroperitoneal transitório. O tempo médio de procedimento 
foi de 24 minutos e o sucesso clínico (melhora da creatinina 
sérica e resolução da hidronefrose) foi alcançado em 100% 
dos casos. O custo médio da inserção de JJ (US $ 159,00) foi 
significativamente menor do que o da NP (US $ 536,00).
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Conclusões: Na ausência de qualquer contra-indicação clíni-
ca, a inserção anterógrada de JJ é uma alternativa adequada 
à NP e inserção retrógrada em pacientes com Sistema coletor 
renal dilatado secundário à obstrução maligna, proporcionan-
do economia significativa e altas taxas de sucesso.
Autor Responsável: THIAGO NUNES
E-mail: thiagofranchinunes@gmail.com
Palavras-Chave: Análise custo-efetividade; radiologia in-
tervencionista; nefrostomia percutânea; stent.

ENSAIO PICTÓRICO

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.16.004
RECONSTRUÇÕES TOMOGRÁFICAS COMO APER-
FEIÇOAMENTO DA QUALIDADE DE IMAGENS EM 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA:ENSAIO PIC-
TÓRICO E REVISÃO DE LITERATURA
Autores: SOUSA, J.C. O; VIDAL,J,C.S.; RÊGO,J.C.M.
Instituição: NÚCLEO DE PESQUISA CIENTIFICA E 
ACADÊMICA DE RADIOLOGIA (NPCAR)
Introdução e objetivo(s): A qualidade da imagem digital 
exerce influência direta na capacidade de identificar e deli-
near as estruturas importantes para o estabelecimento diag-
nóstico. O processamento de imagens digitais na Tomografia 
Computadorizada (TC) objetiva melhorar as características 
de uma imagem para melhor visualização e interpretação hu-
mana. As reconstruções tomográficas correspondem a algo-
ritmos de processamento de imagens que promovem a otimi-
zação das operações de tratamento de imagens.  Demonstrar 
a contribuição dos algoritmos de reconstrução tomográficas 
na qualidade das imagens em TC.
Método(s): Trata-se de uma pesquisa básica, exploratória, 
bibliográfica e de abordagem qualitativa. A pesquisa ocorreu 
em duas fases distintas: revisão de literatura e revisão pic-
tórica. A revisão de literatura para embasamento teórico do 
estudo. A revisão pictórica englobou imagens de TC de casos 
clínicos submetidas a reconstrução  para associação da práti-
ca e teoria como mecanismo de aprendizagem.
Discussão: A qualidade das imagens de TC depende de 
dois tipos de parâmetros interrelacionados: os parâmetros 
relacionados com a dose e os parâmetros que estão relacio-
nados com o processamento e visualização da imagem to-
mográfica. O processamento de imagens digitais na TC ob-
jetiva melhorar  as características de uma imagem e abrange 
uma ampla escala de hardware, software e fundamentos 
teóricos.As reconstruções tomográficas atuam como meca-
nismos de processamento de imagem e permitem: recons-
truir ;projetar imagens em diversos planos; e possibilitar a 
visualização de detalhes internos do paciente sem necessi-
dade de cirurgia As técnicas de reconstrução tomográficas 
são fundamentalmente de três grupos: Reconstrução Multi-
planar (MPR), Projeção de Intensidade Máxima, Mínima e 
Média (MIP/MiniP/Média) e o uso do 3D (visão tridimen-
sional).A técnica de MPR permite reconstruir imagens para 
outros planos de visualização a partir de uma única série 
contribuindo para a visualização das estruturas de forma 
tridimensional.A técnica MIP/mIP/Média permite aplicar a 
atenuação de intensidade às estruturas para manipular ima-

gens de TC;já a 3D  proporciona a visão tridimensional do 
área ou segmento corporal submetido a estudo.
Conclusões: A importância das reconstruções tomográficas 
como mecanismo de aperfeiçoamento da qualidade de imagem 
na TC promovendo melhorias qualitativas nas imagens e facili-
tando a observação das estruturas anatômicas com alta resolução.
Autor Responsável: Joyce Caroline
E-mail: joycecarolinedeoliveira@hotmail.com
Palavras-Chave: Digital Image;,Tomographic Reconstruc-
tion;,Computed tomography.

PI.16.007
ENSAIO PICTÓRICO: O IMPACTO DAS ALTERA-
ÇÕES NOS PARÂMETROS EM EXAME DE RESSO-
NÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO
Autores: BUGES, C. B.; OTANI, L. H.; BORGES, J.
Instituição: UNICESUMAR
Introdução e objetivo(s): Atualmente a ressonância magné-
tica (RM) é considerada como exame de escolha para a inves-
tigação por imagens da articulação do joelho. Este estudo tem 
por objetivo realizar uma revisão da literatura e demonstrar 
com imagens o impacto da mudança isolada de cada um dos 
parâmetros na qualidade final da imagem obtida no exame de 
RM do joelho.
Método(s): Foram realizadas mudanças individualizadas 
em cada um dos diferentes parâmetros de uma RM de jo-
elho, nas quais as variações das imagens obtidas foram 
comparadas entre si e com a sequência controle a fim de se 
observar as alterações obtidas. Os parâmetros modificados 
foram o campo de visão (FOV), espessura de corte, matriz 
e número de repetições (NEX). Os parâmetros referentes 
à ponderação da sequência (TR e TE) foram mantidos es-
táveis.  O aparelho utilizado é fabricado pela GE, modelo 
Optima 450w, com 1,5 Tesla de potência. A sequência es-
colhida para demonstração foi o Coronal T2 com saturação 
de gordura. Selecionamos um paciente voluntário, 33 anos, 
masculino, assintomático e sem antecedentes cirúrgicos na 
articulação que foi posicionado em decúbito dorsal com 
leve rotação externa de joelho direito (cerca de 5 graus), 
sendo utilizado a bobina de joelho.
Discussão: O ajuste ideal dos parâmetros de cada sequencia é 
dependente da estrutura anatômica a ser analisada no exame, 
visto que o ajuste em um fator altera outro. Nos planos sagi-
tal ou coronal de um exame de joelho, a espessura do corte 
de 4 mm ou menos é necessária para demonstrar patologias 
sutis do menisco, cortes mais finos podem ser vantajosos para 
analises detalhadas de outras estruturas, como a cartilagem 
articular. Em decorrência desta diminuição da espessura do 
corte, é necessário recorrermos a alterações de outros parâ-
metros, visando manter a qualidade da imagem, já que cortes 
mais finos trazem redução da relação sinal ruído. O aumento 
do FOV, redução da Matriz ou aumento do NEX podem ate-
nuar tal situação.
Conclusões: O conhecimento dos parâmetros que afetam a 
qualidade da imagem no exame de RM, bem como sua esco-
lha é fundamental para a obtenção da melhor imagem possí-
vel de acordo com a estrutura a ser analisada, resultando em 
diagnóstico e tratamento satisfatórios.
Autor Responsável: Carolina Buges
E-mail: carol_buges@hotmail.com
Palavras-Chave: Ressonância Magnética,Articulação do jo-
elho,Parâmetros,Artefatos
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PI.16.016
A IMPORTÂNCIA DA UROTOMOGRAFIA NO DIAG-
NÓSTICO  DE PIELONEFRITE XANTOGRANULO-
MATOSA  SINAL DA “PATA DE URSO”
Autores: VIDAL, J.C.S.; SOUSA, J.C.O.; SILVA, A.M.L.; 
GREGORIO, J.L.; GREGORIO, D.L.; RIBEIRO, M.S.S.N.
Instituição: HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA 
DON LUIZ GONZAGA FERNANDES 
NÚCLEO DE PESQUISA CIENTIFICA E ACADÊMICA 
DE RADIOLOGIA ( NPCAR)
Introdução e objetivo(s): A Pielonefrite Xantogranulomato-
sa (PNX) é um processo inflamatório crônico incomum que 
ocorre no rim, levando à uma destruição do parênquima re-
nal, sendo mais recorrente. Essa patologia pode ser causada 
por obstruções recorrentes do sistema pielocalicial, infecções 
ou inflamações, sendo mais recorrente em mulheres. A pre-
sença de fístulas e cálculos renais é um gatilho para o desen-
volvimento desse quadro benigno, que pode ser confundido 
com doenças malignas, como o carcinoma da célula renal. 
Objetivo: O presente trabalho almeja discutir os achados clí-
nicos do exame de imagem empregado no caso para facilitar 
o diagnóstico de outros pacientes.
Método(s): Homen, 40 anos admitido com dores abdomi-
nais , febre, perca de peso com episódios de hematúria. 
A Urotomografia (Uro Tc), foi o método escolhido para 
investigação diagnostica dos rins. Realizada em três fases 
conhecidas como, pré- contraste, nefrografica(90segun-
dos) e excretora(5minutos), junto com suas reconstruções 
foi possível observar, cálculo coraliforme no rin direito as-
sociado á importante hidronefrose( pielonefrite xantogra-
nulomatosa) com importante processo inflamatório no re-
troperitônio, evidenciando  efeito de massa comprimindo 
e deslocando para a esquerda o fígado, a aorta, veia cava 
inferior e pâncreas.
Discussão: A PNX foi primeiramente descrita em 1916 por 
Schlagenhaufer e se caracteriza como uma inflamação re-
nal crônica e granulomatosa, acompanhada por leucocitose 
e anemia. A doença pode ser dividida em focal, segmentar 
ou difusa. A UroTc é o padrão-ouro para o diagnóstico dessa 
comorbidade, sendo importante, também, para diferenciá-la 
de outras patologias. Achados como rim dilatado não-ope-
rante, cálculo central em pelve renal contraída, expansão dos 
cálices e alterações inflamatórias na gordura perinéfrica são 
sugestivos de PNX. Para pacientes com PNX focal, o trata-
mento se restringe ao uso de antibióticos; nos casos de PNX 
difusa ou segmentar com quadros avançados, é indicado o 
procedimento de nefrectomia.
Conclusões: Em decorrência da importância da UroTc, para 
o diagnóstico e da precocidade do mesmo, a fim de evitar 
piores complicações, faz-se necessário um aprofundamento 
a respeito do papel diferencial da UroTc na Pielonefrite Xan-
togranulomatosa.
Autor Responsável: Juan carlos Soares Vidal vidal
E-mail: juanvidal.jsv@gmail.com
Palavras-Chave: XANTOGRANULOMATOSA, PIELO-
NEFRITE, UROTOMOGRAFIA, CÁLCULO, HIDRONE-
FROSE

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.16.014
PROTOCOLO DINÂMICO DA TOMOGRAFIA COM-
PUTADORIZADA DE HIPÓFISE PARA AVALIAÇÃO 
DE MICROADENOMAS DA SELA TÚRCICA: EN-
SAIO PICTÓRICO ALIADO A REVISÃO LITERÁRIA 
DE CONCEITOS ANATÔMICOS
Autores: SOUSA,J.C.O;BOAS,C.A.A.V.;BOAS,A.G.V.;VI-
DAL,J.C.S.
Instituição: NÚCLEO DE PESQUISA CIENTIFICA E 
ACADÊMICA DE RADIOLOGIA (NPCAR)
Introdução e objetivo(s): A região da sela túrcica pode ser 
acometida por tumores de natureza primária destacando-se os 
adenomas hipofisários. Os adenomas hipofisários são tumo-
res benignos e incipientes relativamente comuns; ressalta-se 
a relevância dos exames de imagem para a prévia classifica-
ção baseada nas dimensões tumorais em microadenomas ou 
macroadenomas. A tomografia computadorizada dinâmica da 
hipófise atua destacadamente na suspeita de microadenomas 
devido fornecer informações tais como : limite ósseo da sela 
túrcica; avaliação de deformidades ou ainda de soluções de 
continuidade no assoalho selar. Este estudo visa elencar co-
nhecimentos a despeito da atuação da TC no diagnóstico de 
microadenomas hipofisários para tanto se discute o protocolo 
dinâmico da hipófise e executa-se a revisão anatômica de ter-
mos relacionados à temática.
Método(s): Ensaio pictórico contemplando um exame imagi-
nológico de paciente submetida a exame de TC dinâmica da 
hipófise para estabelecimento de diagnóstico de possíveis mi-
croadenomas hipofisários. Abordou-se a revisão de termino-
logias anatômicas para prévia inserção no campo do estudo.
Discussão: Os microadenomas hipofisários caracterizam-se 
pelo tamanho tumoral menos que 10 mm correlacionados a: 
atividade hormonal; tipo de hormônio produzido; e grau de 
extensão na sela túrcica. A TC dinâmica da hipófise é exe-
cutada com o paciente em decúbito dorsal (DD) e face para 
cima (Head First / Face UP) com aquisições das imagens em: 
sem contraste e pós administração do contraste em sequên-
cias  de duração em segundos : 0, 30 , 60, 90, 120 e 180  
(conhecidas como fases dinâmicas) isto permitirá a visualiza-
ção dos microadenomas hipofisários por meio de imagem de 
forma tridimensional e propiciará a avaliação da sela túrcica 
através da prévia analise de suas dimensões na classe esque-
lética: plano sagital e coronal (multiplicando o comprimento, 
profundidade, largura e dividindo por dois: ( C x P x L ) \ 2 
). Nas imagens rotineiras de TC com contraste, os microade-
nomas hipofisários muitas vezes são indistinguíveis do tecido 
hipofisários devido por causa da isoatenção.
Conclusões: A TC dinâmica da hipófise atua eficazmente na 
identificação de microadenomas hipofisários por elencar in-
formações da hipófise e permitir a distinção do tecido hipofi-
sário de supostas lesões.
Autor Responsável: Joyce Caroline
E-mail: joycecarolinedeoliveira@hotmail.com
Palavras-Chave: SELA TÚRCICA;,HYPOPHYSIS ;,DY-
NAMIC PROTOCOL ;,MICROADENOMAS;
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REVISÃO DE LITERATURA

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.16.005
ELABORAÇÃO DE PROTÓTIPO DE PROTOCO-
LO CLINICO DE REDUÇÃO DOSIMÉTRICA EM 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA: BASES  E 
APRESENTAÇÃO DE  ELEMENTOS TÉORICOS-
-PRÁTICOS
Autores: SOUSA, J.C.O ;VIDAL,J.C.S.; RÊGO,J.C.M
Instituição: NÚCLEO DE PESQUISA CIENTIFICA E 
ACADÊMICA DE RADIOLOGIA (NPCAR)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O exame de  tomo-
grafia computadorizada(TC) submete o paciente a dosagem 
maiores de radiação entretanto apresenta riscos inerentes  e 
sua utilização deve ponderar o custo e o benefício propiciado 
pelo procedimento.A  qualidade final da imagem em TC pro-
duzida deve possuir uma elevada quantidade de informações 
com a menor dose possível depositada no paciente.A elabora-
ção de um protótipo de protocolo clinico em TC que combina 
qualidade imaginológica aliada a redução dosimétrica contri-
buirá para que se eleve o patamar de segurança no cuidado ao 
paciente. Objetiva-se  elaborar um protótipo de protocolo em 
TC(denominado por PPRTC)com garantia diagnóstica e com 
benefícios plausíveis ao paciente.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): O es-
tudo contemplou 3 percursos metodológicos: revisão literá-
ria(embasamento teórico por publicações da BVS,BIREME 
e SCIELO selecionadas por descritores de saúde : ”dose de 
radiação” e “tomografia computadorizada de forma associa-
tiva);relato de experiência; e pesquisa de desenvolvimento 
(elaboração de um protótipo de protocolo clinico) realiza-
da em maio de 2018. A elaboração do PPRTC englobou na 
constituição teórica:pesquisas campais; artigos de revisão li-
terária; teses de doutorado e mestrado;estudos experimentais 
com “PHATOM”(fantoma) e documentos e/ ou resoluções 
voltadas a proteção radiológica. Toda a metodologia busca 
associar a teoria a realidade prática diária de um setor de TC.
Discussão: A dosimetria em tomografia computadorizada 
(TC) envolve desde a determinação de grandezas dosimé-
tricas específicas de TC até a estimativa de dose absorvida 
e dose efetiva. Estruturalmente, o PPRTC congrega uma 
série de ações a serem executadas pelo profissional do ra-
diodiagnostico durante um exame de TC relacionadas em 
fluxogramas de eixos basais interrelacionados:profissio-
nal;equipamento e paciente.O objetivo execucional do 
PPRTC é congregar: qualidade diagnóstica, melhorias de 
funcionamento em TC e benefícios ao paciente. Devido ao 
aumento da freqüência de exames de TC e da dose de radia-
ção fornecida, justifica-se a execução e a implantação deste 
protótipo protocolar.
Conclusões: O desenvolvimento de um protótipo de proto-
colo em TC permite: mensurar a  necessidade de execução 
de práticas de proteção radiológica voltadas aos pacientes e à 
equipe assistencial; vivência prática do princípio ALARA(As 
Low As Reasonably Achievable) e desencadear no ambiente 
de trabalho a discussão e implementação de medidas capazes 
de reduzir a dose de radiação em TC.
Autor Responsável: Joyce Caroline
E-mail: joycecarolinedeoliveira@hotmail.com
Palavras-Chave: DOSIMETRIC REDUCTION ;,COMPU-
TERIZED TOMOGRAPHY:;,CLINICAL PROTOCOL;

PI.16.006
PROTOTIPAGEM RÁPIDA COM IMAGENS DE TOMO-
GRAFIA COMPUTADORIZADA NA ÁREA MÉDICA
Autores: SOUSA, J.C.O ; RÊGO,J.C.M.;VIDAL,-
J.C.S;BARROS,I. C.
Instituição: NúCLEO DE PESQUISA CIENTIFICA E 
ACADêMICA DE RADIOLOGIA (NPCAR)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A  Prototipagem rápida  
conceitua-se  como  um processo aditivo  e construtivo  onde 
ocorre a sobreposição de  camada por camada  resultando 
em  objetos de formatos complexos  e  sólidos ,os biomode-
los. Os biomodelos de Prototipagem Rápida são protótipos 
biomédicos originados  a partir de imagens de tomografia 
computadorizada (TC), ressonância magnética e ultra-sono-
grafia  sendo destinados para: finalidades didáticas;na fabri-
cação de implantes protéticos de cunho personalizado  e no 
diagnóstico precoce de patologias.As imagens de  TC  são 
imagens bidimensionais constituídas de pixels e  possuem 
extensão DICOM (representando os tecidos avaliados atra-
vés de diferentes intensidades de cinza) ;entretanto estes  ar-
quivos DICOM não podem ser diretamente utilizados pelos 
equipamentos de prototipagem rápida sendo então necessário 
o prévio processamento de modo a resultar na  obtenção de  
representações tridimensionais (3D) por meio  de programas 
de reconstrução. Este estudo visa discorrer sobre a prototipa-
gem rápida englobando: métodos; da contribuição da TC e as 
aplicações na área médica.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Os 
dados obtidos para esta revisão bibliográfica foram coletados 
a partir de consulta à base de dados eletrônica: Pubmed, LI-
LACS e SCIELO. Ao finalizar a pesquisa em cada base, as 
referências duplicadas foram excluídas. Foram selecionadas 
publicações cientificas nos idiomas Inglês e Português com 
os seguintes descritores: prototipagem rápida; tomografia 
computadorizada;medicina utilizadas conjuntamente ou se-
paradas. O escopo bibliográfico incluiu: artigos científicos; 
pesquisas de campo; dissertações; dentre outros publicados 
sem recorte temporal estabelecido.
Discussão: Para a utilização de imagens de TC na confec-
ção de biomodelos de prototipagem médica é necessário a 
mesma possuir: boa qualidade e elevada resolução espacial. 
As imagens provenientes da TC  são processadas com sof-
twares dedicados, que permitem  a separação entre os dife-
rentes tecidos (epitelial, ósseo) e a obtenção de um arquivo 
compatível com as tecnologias existentes para fabricação de 
biomodelos. A prototipagem rápida atua eficazmente na área 
médica contribuindo para  o diagnóstico, planejamento e si-
mulação de cirurgias.
Conclusões: Os biomodelos médicos de prototipagem rápida 
fornecem uma série de beneficios ao paciente  e ao profis-
sional de saúde: auxiliando no diagnóstico e planejamento 
cirúrgico; aumentam a precisão e rapidez nos procedimentos 
cirúrgicos; redução de  riscos cirúrgicos; diminuição de  tem-
po e custos hospitalares; estimulo a confiança e melhorias no  
conforto do paciente.
Autor Responsável: Joyce Caroline
E-mail: joycecarolinedeoliveira@hotmail.com
Palavras-Chave: Rapid Prototyping;,Computed Tomogra-
phy;,Pathologies;

PI.16.008
APLICAÇÃO DA ESPECTROSCOPIA NA RESSO-
NÂNCIA MAGNÉTICA
Autores: FILIPPI, E.R.
Instituição: UNICAMP
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Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Espectroscopia por 
ressonância magnética nuclear é uma técnica de pesquisa 
que explora as propriedades magnéticas de certos núcleos 
atômicos para determinar propriedades físicas ou químicas 
de átomos ou moléculas nos quais eles estão contidos.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): A 
técnica de Espectroscopia por ressonância magnética (ERM) 
permite obter informações químicas dos tecidos com base no 
mesmo princípio físico das imagens convencionais. A fre-
quência de ressonância do hidrogênio (próton) depende da 
intensidade do campo magnético ao qual está submetido e 
das interações físico-químicas deste com os demais átomos 
e moléculas contíguas. Prótons de hidrogênio ligados a di-
ferentes partículas têm diferentes frequências de ressonância 
de acordo com a posição do hidrogênio nesta molécula. De 
maneira análoga, cada metabólito terá um espectro caracte-
rístico de acordo com as frequências de ressonância de seus 
prótons, o que permitirá sua pronta e inequívoca identificação 
pela posição dos picos no gráfico, como numa "impressão 
digital" uma verdadeira "assinatura" espectroscópica.
Discussão: A espectroscopia de prótons analisa amostras 
tridimensionais (voxel). De acordo com o voxel, a espec-
troscopia pode ser dividida em voxel único e voxel múltiplo. 
Para que uma substância seja detectada pela espectroscopia 
de prótons, sua concentração deve ser maior que 0,5 -1,0 
mmol/l.Os metabólitos identificados pela espectroscopia são: 
N-acetil-aspartato, colina, creatina total, mio-inositol, gluta-
mato/glutamina, lactato e lipídios. Para realizar a leitura dos 
metabólicos, o voxel é posicionado sobre a área do tecido a 
ser estudada e posteriormente processada, gerando assim um 
gráfico com os valores de cada metálico presente no tecido 
em questão.
Conclusões: A espectroscopia por ressonância magnética 
(ERM) é uma técnica que tem recebido cada vez mais aten-
ção dos radiologistas e em particular dos neurorradiologistas, 
neurologistas e psiquiatras. As principais indicações de estu-
do por espectroscopia do sistema nervoso central incluem:
Encefalopatia hepática subclínica e avaliação pré-transplan-
te, diagnóstico diferencial de síndromes demenciais, moni-
torização de neoplasias, hipóxia neonatal, erros inatos do 
metabolismo, avaliação de acidentes vasculares cerebrais 
isquêmicos, avaliação prognóstica de traumatismos graves, 
planejamento cirúrgico de epilepsia do lobo temporal, doen-
ças musculares, encefalite por HIV. Diagnóstico diferencial 
de doenças da substância branca, especialmente esclerose 
múltipla, adrenoleucodistrofia, canavan e encefalopatias re-
lacionadas ao HIV.
Autor Responsável: Ederson Filippi
E-mail: edersk@hotmail.com
Palavras-Chave: ressonancia,magnética

PI.16.011
USO DA VITAMINA E COMO PROTETOR RADIO-
LÓGICO
Autores: BRAGANÇA, R.S.S; SKROCK,N.R.; BOM-
FIM,M.H.; BREY,A.C.
Instituição: SENAC-PR
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Tanto nos dias de hoje 
como antigamente, profissionais vem sofrendo com os danos 
da radiação ionizante em seu organismo. Estes efeitos são 
principalmente, mediados pelos radicais livres, que são gera-
dos pela interação com a água. Estes oxidantes são altamente 
reativos podendo causar a morte celular. Consequentemente, 
pacientes e profissionais acabam desenvolvendo doenças e 
vivendo sem saber o que fazer para se prevenir deste mal. 
Para isto, foram criadas normas de proteção radiológica nos 

serviços de radiologia, e para ampliar esta área, trazendo aos 
profissionais um acréscimo à proteção radiológica, diversas 
pesquisas apontam que além da utilização correta dos equi-
pamentos de proteção radiológica (EPI), temos a alimentação 
ao nosso favor. Evidenciar os benefícios das vitaminas e em 
especial a vitamina E em nosso organismo como agente pro-
tetor radiológico, diminuindo os danos causados aos tecidos 
e minimizando os efeitos deletérios advindos da exposição à 
radiação ionizante.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Este 
estudo foi desenvolvido utilizando-se o método de revisão 
narrativa e teve como materiais 8 artigos.
Discussão: A utilização da vitamina E como um protetor ra-
diológico se mostrou eficaz, uma vez que ela atua juntamente 
ao processo de reparação celular. Ela também é capaz de ini-
bir o crescimento de células malignas, e principalmente, é um 
eficiente antioxidante, que atua em conjunto com outros an-
tioxidantes celulares. Nota-se também que quando trabalhada 
com outras vitaminas traz um resultado ainda mais eficaz, 
uma vez que, a vitamina C regenera a vitamina E perdida, e a 
vitamina A potencializa seu poder antioxidante.
Conclusões: Ainda que todos os artigos estudados tragam 
resultados positivos, o conhecimento dos profissionais com 
relação a este tema ainda é reduzido. E para isso são neces-
sárias pesquisas sobre o nível de conhecimento dos profissio-
nais sobre este assunto, uma vez que, o consumo diário de 
vitaminas é essencial para o organismo, principalmente para 
profissionais atuantes nas práticas radiológicas.
Autor Responsável: Andressa Caron Brey
E-mail: ac_brey@yahoo.com.br
Palavras-Chave: vitaminaE,radioprotetor,alimentação

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.16.007
AVALIAÇÃO DO TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁ-
LICO E A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
Autores: BARROS, E. P. S.; OLIVEIRA, D. G.; BARROS, 
N. M.
Instituição: FACULDADE SETE DE SETEMBRO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O traumatismo cranio-
encefálico (TCE) é uma agressão ao cérebro causada por for-
ças externas que podem causar alterações no crânio, encéfalo 
ou meninges, de ordem física, comportamental ou social por 
um tempo indeterminado. Dentre as causas destacam-se os 
acidentes automobilísticos e esportivos causados por jovens, 
sendo responsável pelo alto índice de morbidade e morta-
lidade. Estima-se que sua incidência seja de 100 a 300 por 
100 mil habitantes, e que cerca de 100 mil pessoas possuem 
sequelas neurológicas graves e decorrentes de TCE sendo 
considerado um problema de saúde pública. A tomografia é 
o exame de imagem realizado nas emergências em vítimas 
de traumatismo craniano, as imagens tomográficas emitidas 
apresentam as alterações que estão, geralmente, relacionadas 
com a gravidade da lesão.O objetivo deste trabalho é discutir 
sobre a avalição do TCE através da Escala de Coma de Glas-
gow e a importância da realização da Tomografia na identifi-
cação de lesões.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Tra-
ta-se de um estudo narrativo, desenvolvido através de uma 
revisão bibliográfica de conteúdos entre os anos de 2011 a 
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2018. A estratégia de busca eletrônica foi realizada nas se-
guintes bases de dados SCIELO (Scientific Electronic Li-
brary Online), LILACS (Literatura Latino Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde) e o Google Acadêmico, nas 
línguas portuguesa e inglesa.
Discussão: A TC é o exame de imagem padrão mais utiliza-
do no atendimento inicial nas emergências para diagnostico 
rápido do paciente com traumatismo cranioencefálico, sendo 
determinante para a escolha da conduta terapêutica ou cirúr-
gica, permitindo o diagnostico especifico, medidas de inter-
venção e o monitoramento do quadro clinico, além do estudo 
da anatomia encefálica, das lesões e suas consequências de-
correntes do trauma. A TC proporciona imagens com nitidez 
e informações sobre a densidade dos tecidos, deslocamen-
to, cartilagem e musculo, proporcionando um aparato para a 
identificação das lesões cerebrais.
Conclusões: A Tomografia Computadorizada é o exame de 
imagem mais vantajoso para ser realizado em casos de trau-
matismo cranioencefálico, pois possui baixo custo, ampla 
disponibilidade, rapidez em sua execução e estudo, resulta-
dos satisfatórios e sensibilidade para detecção de anormali-
dades intracranianas, fornecendo importantes informações do 
diagnóstico e prognóstico dos pacientes com TCE, sendo de 
extrema importância a TC em ambientes hospitalares.
Autor Responsável: EVERTON PHILIPE DA SILVA BARROS
E-mail: ephilipe.biomedicina@gmail.com
Palavras-Chave: Escala de Glasgow; Tomografia Computa-
dorizada; Traumatismo Cranioencefalico.

PD.16.009
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE SISTEMAS RA-
DIOGRÁFICOS CONVENCIONAIS E DIGITAIS
Autores: SANTOS, R. V.; BOLINELLI, A. P.;  JABOUR, V. 
A.; MORAIS, A. E. Q.
Instituição: HOSPITAL ESTADUAL VILA ALPINA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O surgimento dos sis-
temas de radiologia digital proporcionou muitos benefícios 
aos pacientes e profissionais. As imagens digitais podem ser 
armazenadas e transferidas via internet além de ser manipula-
das utilizando programas computacionais sem a necessidade 
de expor o paciente novamente à radiação ionizante. Essas 
possibilidades tornam os exames mais rápidos e eficientes, 
com visualização das imagens quase simultânea à aquisição, 
quando comparada à radiologia convencional. Desse modo, 
este trabalho visa esclarecer as principais diferenças entre os 
sistemas de radiologia convencional e digital, para determi-
nar o sistema mais eficiente, levando em conta suas respecti-
vas vantagens e desvantagens
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Fo-
ram analisados artigos científicos através de revisão exaus-
tiva de literatura para análise pormenorizada comparativa 
entre os sistemas radiográficos existentes.
Discussão: Alguns trabalhos mostram que as doses absorvi-
das pelos pacientes submetidos à radiografia digital -rotina 
de Tórax- são significativamente maiores que as doses em 
sistemas convencionais, podendo chegar a um aumento de 
288% na Dose de entrada na pele (DEP) do paciente. Na li-
teratura, observa-se também, em outro estudo com pacientes 
realizando a mesma incidência, que o sistema convencional 
aumenta a DEP em até 57,91% em relação ao digital. Toda-
via, o sistema radiológico digital apresenta mais benefícios 
aos pacientes, profissionais e ao meio ambiente, quando com-
parado com a radiologia convencional
Conclusões: Através dos estudos multicêntricos e análises de 
bases de dados bibliográficos chegou-se à conclusão de que o 
sistema radiológico digital apresenta mais benefícios aos pa-

cientes, profissionais e ao meio ambiente, quando comparado 
com a radiologia convencional.
Autor Responsável: ROMULO VIANA DOS SANTOS
E-mail: romullow@HOTMAIL.com
Palavras-Chave: Bisossegurança,radiologia,digital,conven-
cional,estudo,comparativo

PD.16.016
UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE DIFUSÃO (DWI) 
E MAPA COEFICIENTE APARENTE DE DIFUSÃO 
(ADC) DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO ESTA-
DIAMENTO DE CARCINOMA ENDOMÉTRIAL
Autores: SOUSA, J.C.O ;VIDAL,J.C.S.; RÊGO,J.C.M
Instituição: NúCLEO DE PESQUISA CIENTIFICA E 
ACADêMICA DE RADIOLOGIA (NPCAR)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O estadiamento da Fe-
deração Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) 
do carcinoma endometrial (CE) é primordialmente cirúrgico.
Os métodos de imagem têm ganhado relevância na avaliação 
pré-operatória e no planejamento cirúrgico no CE.A resso-
nância magnética (RM) fornece informações pré-operatórias 
acerca de um dos fatores prognósticos mais importante no 
CE:a profundidade de invasão  miometrial. A utilização da 
técnica de difusão (DWI) associada ao mapa de coeficiente 
aparente de difusão (ADC) na RM endometrial permite a de-
tecção de disseminação peritoneal e ganglionar da neoplasia. 
Pretende-se relatar como a técnica de difusão e ADC de RM  
é relevante no estabelecimento de estadiamento do CE.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Tra-
ta-se de revisão de literatura de 10 publicações cientificas 
originadas nas bases de dados SCIELO,BVS e PUBMED no 
período de fevereiro a abril de 2018.Os descritores utilizados 
na pesquisa foram:Endométrio;Estadiamento associados ao 
termo ressonância magnética. A amostra bibliográfica foi es-
tabelecida diante o enquadramento das mesmas nos seguintes 
critérios de inclusão: língua portuguesa; contemplar a temáti-
ca e atender aos objetivos do estudo.
Discussão: A ressonância magnética (RM) no CE assume 
um papel determinante na estratificação do risco da doente 
e na definição do protocolo cirúrgico em virtude de sua alta 
resolução espacial e de contraste para os tecidos e órgãos 
pélvicos. No CE, a DWI permite a não aplicação obrigató-
ria de contraste por via endovenosa e atua na detecção:de 
tumores muito pequenos em estádio inicial com espessa-
mento endometrial mínimo e de disseminação peritoneal 
(alta reprodutibilidade na avaliação de estruturas múscu-
lo-tendíneas.O mapa de ADC atua destacamente no CE 
na detecção de invasão ganglionar e na obtenção de dados 
sobre o grau de diferenciação tumoral e a profundidade de 
invasão miometrial.
Conclusões: A RM por meio da atuação da difusão e do mapa 
de ADC, embora não tenha sido incorporada oficialmente 
pela FIGO como mecanismo de estadiamento neoplásico,é o 
melhor exame de imagem em termos de acurácia para: plane-
jamento e acompanhamento terapêutico;  acometimento lin-
fonodal e avaliação da extensão e do volume tumoral  no CE 
devido  a sua elevada sensibilidade e especificidade.
Autor Responsável: Joyce Caroline
E-mail: joycecarolinedeoliveira@hotmail.com
Palavras-Chave: DIFFUSION;,MAP APPROACHES OF 
DIFFUSION APPROACH (ADC) ;,MAGNETIC RESO-
NANCE;,ENDOMETRIC CARCINOMA;
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PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.17.006
LUNG-RADS USADO NO RASTREAMENTO DO 
CÂNCER DE PULMÃO: A DOENÇA GRANULOMA-
TOSA FAZ DIFERENÇA? RESULTADOS INICIAIS 
EM UM CENTRO BRASILEIRO
Autores: GUIMARÃES, M.D.; CHULAM, T.C.; HAD-
DAD, F.J.; BARBOSA, P.N.; BITTENCOURT, A.; TYNG, 
C.J.; NOSCHANG, J.; CHAVES, K.C.B.; FOLADOR, J.B.; 
GROSS, J.L.
Instituição: A.C. CAMAGO CANCER CENTER
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo desse es-
tudo foi analisar os resultados do rastreamento de câncer 
de pulmão por tomografia computadorizada de baixa dose 
(TCBD) usando o Relatório de triagem e Sistema de dados 
(Lung-RADS) em um centro de câncer brasileiro.
Material(is) e método(s): Retrospectivamente revisamos 
os prontuários de pacientes submetidos ao programa de 
rastreamento por TCBD do XXX. A média de dose efetiva 
foi de 0.30 mSv e média de DLP foi de 21.3 mGy/cm2. Os 
critérios de inclusão e exclusão foram conduzidos confor-
me o ensaio de triagem NLST. Os critérios considerados 
para classificar os achados de imagem foram através das 
categorias Lung-RADS.
Resultados e discussão: Maio de 2016 a Abril de 2017, 
552 indivíduos submeteram ao programa de rastreamento 
do câncer de pulmão por TCBD. Desses indivíduos, 265 
pacientes não preencheram os critérios NLST. O restante 
(287 indivíduos), preencheram os critérios de inclusão e 
exclusão NLST, mostrando uma idade média de 61,7 anos. 
A proporção de tabagistas foi de 99,6% (286 paciticipan-
tes) com uma média de 45,3 maços-ano. A maioria dos pa-
cientes (n-207; 72,1%) foi negativo no rastreamento (Lun-
g-RADS 1 ou 2). Os 80 indivíduos restantes mostraram 
rastreamento positivo, considerando 5,6% em Lung-RADS 
4A, 2,1% em 4B e 1,0% em categoria 4X. Os principais 
achados foram avaliados em 218 (75,9%) indivíduos, apre-
sentando nódulos sólido (64.8%), semi sólido (2.7%) e não 
sólido (8.3%). Os pacientes Lung-RADS na categoria 4A 
(n=9) foram monitorados por TCBD, a maioria deles (n=7) 
mostraram achados estáveis e em 2 pacientes os nódulos 
aumentaram o tamanho. Os resultados histológicos confir-
maram câncer de pulmão em 2 casos (prevalência de 0,7% 
de todos os pacientes rastreados).
Conclusões: A prevalência de LC em nosso estudo foi com-
patível com a literatura. Porém, tivemos elevada prevalência 
de pacientes nas categorias Lung-RADS 3 e 4A do que o es-
perado. Tais dados podem estar associados à elevada incidên-
cia de doença granulomatosa, especialmente a tuberculose, 
na população brasileira.
Autor Responsável: Karen Chaves
E-mail: karen_cristinabc@hotmail.com
Palavras-Chave: tomografia computadorizada, câncer de 
pulmão, rastreamento
 

TÓRAX

PD.17.024
USO DO RADIOMICS NA AVALIAÇÃO DOS NÓDU-
LOS SUBSÓLIDOS PARA PREDIZER O GRAU DE IN-
VASÃO DOS ADENOCARCINOMAS PULMONARES: 
EXPERIÊNCIA INICIAL DE 10 CASOS
Autores: TELES, GBS; PAIVA, OA; FASSBENDER, CPB; 
CHATE, RC; SZARF, G; FUNARI, MBG
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar se o uso do 
Radiomics na avaliação dos nódulos pulmonares subsólidos 
pode complementar a avaliação subjetiva do radiologista para 
diferenciar os adenocarcinomas invasivos e pré-invasivos (in 
situ e minimamente invasivos).
Material(is) e método(s): Foram avaliados os relatórios ana-
tomopatológicos de todos os adenocarcinomas pulmonares 
primários com componente lepídico submetidos à excisão ci-
rúrgica completa entre 2011 e 2018 em um hospital privado. 
Destes, foram selecionados aleatoriamente 5 adenocarcino-
mas invasivos e 5 adenocarcinomas pré-invasivos com TC de 
tórax ou PET/CT realizados na instituição até 3 meses antes 
da cirurgia. Um radiologista torácico com 15 anos de expe-
riência, sem o conhecimento do diagnóstico anatomopatoló-
gico, avaliou os nódulos em relação às suas características 
morfológicas e classificou as lesões como invasivas ou pré-
-invasivas. Os nódulos foram segmentados utilizando o sof-
tware 3D Slicer e os parâmetros radiômicos foram extraídos 
utilizando-se a linguagem de programação Python 3.6. Outro 
radiologista sem conhecimento prévio dos casos realizou a 
análise dos parâmetros obtidos.
Resultados e discussão: O tamanho médio dos nódulos ava-
liados foi 1,6 cm tanto entre os adenocarcinomas invasivos 
quanto entre os adenocarcinomas pré-invasivos (dos quais 2 
adenocarcinomas in situ e 3 adenocarcinomas minimamente 
invasivos). O radiologista classificou os nódulos corretamen-
te em 8 dos 10 casos (80%), sendo que 2 adenocarcinomas 
invasivos confirmados no estudo anatomopatológico foram 
classificados como pré-invasivos na avaliação radiológica 
subjetiva. Diversos parâmetros radiômicos foram capazes 
de diferenciar corretamente os 10 nódulos, sendo possível a 
divisão dos casos em 2 grupos com acurácia de 100% numa 
análise de aprendizado não supervisionado.
Conclusões: A diferenciação radiológica dos nódulos pulmo-
nares subsólidos em adenocarcinomas invasivos e pré-invasi-
vos é muito importante na seleção dos pacientes que deverão 
ser submetidos à cirurgia e ao tipo de cirurgia a ser realiza-
do.  Várias características morfológicas dos nódulos podem 
ser utilizadas para esta finalidade, mas apresentam acurácia 
limitada e elevada variabilidade entre observadores. A aná-
lise radiômica pode ajudar a predizer de forma não invasiva 
a heterogeneidade e o comportamento destas lesões. O nosso 
estudo piloto mostrou que parece ser possível realizar a dife-
renciação dos nódulos em invasivos e pré-invasivos através 
dos parâmetros radiômicos, sendo necessária a inclusão de 
mais casos para se obter um modelo quantitativo de diferen-
ciação das lesões.
Autor Responsável: Gustavo Teles
E-mail: gbsteles@gmail.com
Palavras-Chave: nódulo pulmonar, subsólido, radiomics, 
adenocarcinoma
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TEMAS LIVRES (TL)

TL.17.001
PNEUMONIA INTERSTICIAL BRONQUIOLOCÊN-
TRICA: PADRÕES TOMOGRÁFICOS DAS ALTERA-
ÇÕES BRONCOPULMONARES.
Autores: MACHADO C.V.B., LOURENÇO M.R., SAN-
CHES I.B., WADA D.T., PADUA A.I., NADAI T.R., BAD-
DINI-MARTINEZ J.A., FABRO A.T., KOENIGKAM-SAN-
TOS M.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDA-
DE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - UNIVERSI-
DADE DE SÃO PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever os achados 
tomográficos em pacientes com pneumonia intersticial bron-
quiolocêntrica (PIB) e correlacionar com dados clínicos e 
diagnóstico multidisciplinar.
Material(is) e método(s): Estudo retrospectivo observacional 
de pacientes com diagnóstico patológico de PIB realizado em 
nosso serviço, avaliados com tomografia computadorizada de 
alta resolução (TCAR). As imagens tomográficas foram revis-
tas separadamente por 2 médicos residentes e 2 radiologistas 
torácicos experientes, com a decisão final obtida por consen-
so. Foi avaliado: padrão segundo ATS/ERS 2018 (pneumonia 
intersticial usual – PIU; provável ou indeterminado para PIU; 
diagnóstico alternativo), se diagnóstico alternativo, qual pa-
drão específico (por ex. pneumonia intersticial não-específica 
– PINE) ou incaracterístico; presença de vidro fosco, reticula-
ções, faveolamento, consolidações, nódulos centrolobulares, 
árvore em brotamento, atenuação em mosaico, retenção aérea, 
“headcheese sign”, impactações brônquicas, cistos que não 
configuram faveolamento, bronquiectasias, sinal do brônquio 
alongado, gradiente ápico-basal e distribuição inter e intralobar 
e entre pulmões. Foram revistos os prontuários eletrônicos e os 
registros das reuniões multidisciplinares.
Resultados e discussão: Foram incluídos 29 pacientes (17 
homens, idade 62 ± 7 anos), sendo que 28 foram classificados 
como “diagnóstico alternativo” pelos critérios da ATS/ERS 
2018, e destes, 26 apresentando padrão “incaracterístico”. Os 
achados mais frequentes, observados em 3 ou mais lobos fo-
ram: atenuação em mosaico, retenção aérea, opacidades em 
vidro fosco, reticulações e bronquiectasias. O sinal do brôn-
quio alongado foi observado em 16 casos. Quanto à distribui-
ção, 17 apresentavam doença difusa nos pulmões e 16 com 
alterações centrais e periféricas. Dos 29 pacientes, 28 foram 
discutidos em reunião multidisciplinar, com diagnósticos va-
riados, destacando-se: pneumonia de hipersensibilidade (PH), 
broncoaspiração crônica, pneumonia intersticial com caracte-
rísticas autoimunes, toxicidade medicamentosa e doença colá-
geno-vascular. Em apenas 8 pacientes a equipe multidiscipli-
nar considerou tratar-se de diagnóstico definitivo (maior grau 
de confiança), sendo 3 de PH e 3 de broncoaspiração crônica.
Conclusões: A PIB é uma forma de apresentação de doença 
intersticial fibrosante ainda pouco estudada, representando 
um desafio diagnóstico. Neste estudo o padrão tomográfico 
mais característico foi de doença difusa (lobos superiores e 
inferiores), envolvendo região central (peribrônquica) e pe-
riférica, com atenuação em mosaico, opacidades em vidro 
fosco, reticulações, bronquiectasias e retenção aérea na expi-
ração. O sinal do brônquio alongado pode representar carac-
terística de alta especificidade.
Autor Responsável: Camila Vilas Boas Machado
E-mail: Camila__Machado@hotmail.com
Palavras-Chave: PIB,PH,TÓRAX,TOMOGRAFIA

TL.17.002
PNEUMONIA INTERSTICIAL BRONQUIOLOCÊN-
TRICA: CORRELAÇÃO COM SINAIS DE DOENÇA 
ESOFÁGICA E POSSÍVEL BRONCOASPIRAÇÃO
Autores: LOURENÇO MR, MACHADO CVB, WADA DT, 
SANCHES IB, ALVES LR, CIPRIANO FEG, FABRO AT, 
MARTINEZ JAB, KOENIGKAM-SANTOS M.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDA-
DE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - UNIVERSI-
DADE DE SÃO PAULO.
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever os achados 
tomográficos de esofagopatia em pacientes com pneumonia 
intersticial bronquiolocêntrica (PIB), correlacionando com 
dados clínicos e laboratoriais.
Material(is) e método(s): Estudo retrospectivo observacional 
de pacientes com doença intersticial pulmonar (DIP) e diagnós-
tico patológico com padrão de PIB, avaliados por tomografia 
computadorizada de alta resolução (TCAR) em nosso serviço. 
Sinais de esofagopatia na TCAR (diâmetro coronal maior que 
1,0 cm em pelo menos dois terços do órgão ou presença de es-
tase líquida/alimentar) e presença de hérnia gástrica hiatal foi 
avaliada por dois radiologistas torácicos experientes. Foram 
revistas queixas clínicas relacionadas a dispepsia, refluxo gas-
troesofágico e aspiração, resultado da endoscopia digestiva alta 
(EDA), pHmetria e presença de necrose péptica na biópsia pul-
monar. As alterações tomográficas broncopulmonares foram re-
vistas separadamente por 2 médicos residentes e 2 radiologistas 
torácicos experientes, com a decisão final obtida por consenso.
Resultados e discussão: Foram incluídos 29 pacientes (17 ho-
mens, idade 62 ± 7 anos), sendo que 22 apresentavam critérios 
para doença esofágica à TCAR, caracterizados por dilatação 
esofágica em 7, estase líquida/alimentar em 1, hérnia gástrica 
hiatal em 4 ou pela combinação desses achados em 10. Entre 
os 22 pacientes, 50% apresentavam queixas de dispepsia/dis-
fagia e 33% necrose péptica à biópsia pulmonar. Nove pacien-
tes foram submetidos a EDA, a qual foi positiva para refluxo e/
ou hérnia hiatal em 22%. Entre os pacientes com EDA normal, 
porém com forte suspeita clínica, 3 foram submetidos à pHme-
tria que foi positiva para refluxo. No grupo de pacientes com 
PIB e sinais de doença esofágica à TCAR, observou-se maior 
prevalência de predomínio das manifestações de DIP nos lobos 
inferiores (46% versus 14%) e de distribuição pulmonar (D x E) 
assimétrica dos achados (46% versus 0%). Impactações brôn-
quicas e opacidades de pequenas vias aéreas foram infrequentes.
Conclusões: A PIB é uma forma de apresentação de DIP fi-
brosante ainda pouco estudada, tendo sido associada, entre 
outros, à broncoaspiração crônica e pneumonia de hipersensi-
bilidade. Em nossa amostra, 76% apresentavam sinais tomo-
gráficos de doença esofágica, considerado fator de risco para 
broncoaspiração crônica. Nestes, a doença broncopulmonar 
é mais inferior e assimétrica. O verdadeiro significado destes 
achados no contexto da DIP ainda precisa ser estabelecido.
Autor Responsável: Mateus Repolês Lourenço
E-mail: mateusrepoles@hotmail.com
Palavras-Chave: BRONCHIOLOCENTRIC INTERSTI-
TIAL PNEUMONIA,ESOPHAGEAL DISEASE,BRON-
CHOASPIRATION

TL.17.003
PRINCIPAIS PADRÕES RADIOLÓGICOS DAS DO-
ENÇAS GRANULOMATOSAS EM PACIENTES SUB-
METIDOS A BIÓPSIA PULMONAR
Autores: OLIVEIRA, C. V.; ROMÃO, D.; RASSI, M. B.; 
LEITE, C. B. F.; TESTAGROSSA, L. D. A.; CERRI, G. G.; 
HORVAT, N.; CHI, C. K.; LEE, H. J.
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Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS, SÃO PAULO - 
BRASIL.
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): As doenças granuloma-
tosas pulmonares (DGP) compreendem um amplo espectro 
de enfermidades infecciosas e não infecciosas. O objetivo 
deste estudo consiste em determinar a incidência e os princi-
pais padrões radiológicos de cada etiologia em pacientes com 
DGP confirmada por biópsia pulmonar em nossa instituição.
Material(is) e método(s): Trata-se de um estudo observa-
cional retrospectivo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa, que avaliou todos os pacientes submetidos a biópsia 
pulmonar cujo resultado foi DGP entre Janeiro de 2014 e De-
zembro de 2017 em um hospital terciário, totalizando 88 ca-
sos. Foram excluídos aqueles sem TC de tórax anterior à bi-
ópsia, restando 75 pacientes. Dois radiologistas especialistas 
em tórax, cegos para o resultado histopatológico, avaliaram 
as imagens seguindo um formulário pré-estabelecido e, em 
casos de discordância, um terceiro radiologista especialista 
mais experiente fez a reavaliação para se atingir um consen-
so. Os dados foram representados por frequência absoluta (n) 
e relativa (%) sendo que as matrizes de contingência foram 
analisadas pelo teste de Qui-quadrado de Pearson.
Resultados e discussão: As etiologias infecciosas foram as 
mais prevalentes (47/75, 62,7%), lideradas por Histoplasmo-
se (27/75, 36%) e Tuberculose (7/75, 9,3%). As causas não 
infecciosas totalizaram 13,3% (10/75) e as indeterminadas 
pela biópsia somaram 24% (18/75). O padrão radiológico pre-
dominante foi nodular em 65,3% de todos os casos de DGP 
(49/75), e em 92,6% dos casos de histoplasmose (25/27). A 
distribuição focal está fortemente associada a histoplasmose 
(p<0,05), enquanto que o padrão micronodular centrolobular 
e escavação favorecem tuberculose (p<0,05).
Conclusões: As doenças granulomatosas pulmonares infec-
ciosas são endêmicas em nosso país, representadas principal-
mente pelas etiologias fúngicas e micobacterianas.
Em pacientes com baixa probabilidade de malignidade, as 
DGP devem ser consideradas no diagnóstico diferencial, 
principalmente nos casos de investigação de nódulo pulmo-
nar solitário, cujo padrão foi fortemente associado à histo-
plasmose em nosso estudo.
Autor Responsável: Camila Vilela de Oliveira
E-mail: camilavilela08@gmail.com
Palavras-Chave: Lung,Tórax,Tomografia,Tomography,Bi-
ópsia,Biopsy,Estatística,Statistics,Infecção,Infecction,Infla-
mação,Inflammation,Granuloma

TL.17.004
VISUALIZAÇÃO DE TROMBOS NA AQUISIÇÃO TO-
MOGRÁFICA NÃO CONTRASTADA EM PACIENTES 
COM TROMBOEMBOLISMO PULMONAR: FREQU-
ÊNCIA, CARACTERÍSTICAS E CORRELAÇÃO COM 
VISUALIZAÇÃO DE INFARTOS PULMONARES
Autores: TORES, PPTS; MANÇANO AD; RABAHI MF; 
MARCHIORI E.
Instituição: MULTIMAGEM DIAGNÓSTICOS, RADIO-
LOGIA ANCHIETA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O tromboembolismo 
pulmonar (TEP) é condição frequente, podendo complicar 
com tromboembolia pulmonar crônica hipertensiva (TPCH) 
ou óbito. O diagnóstico clínico é complexo, sendo que pacien-
tes poderão ser encaminhados para realização de tomografia 
computadorizada do tórax para avaliação de sintomas diversos. 
O objetivo deste trabalho foi verificar a frequência de trombos 
espontaneamente caracterizados na fase não contrastada de 
angiotomografias do tórax (angio-TC), descrevendo suas ca-
racterísticas e associando à presença de infartos pulmonares.

Material(is) e método(s): Foram avaliadas 993 angio-TCs 
realizadas de janeiro de 2010 a dezembro de 2014, após estra-
tificação de risco clínico para TEP. Estudos positivos foram 
encontrados em 164 pacientes, sendo excluídos 64 pacientes 
devido a artefatos de movimentação respiratória, ausência de 
fase sem contraste volumétrica ou perda de dados, resultan-
do em 100 pacientes com angio-TCs positivas. Os resultados 
foram submetidos a análise estatística e valores de p<0,05 
foram considerados significativos.
Resultados e discussão: Foi possível perceber a presença de 
trombos no estudo não contrastado em 17 pacientes (17%), 
sendo que em 13 pacientes observou-se trombos hiperate-
nuantes e em 4 pacientes hipoatenuantes, no último grupo 
um dos pacientes apresentava trombo crônico calcificado. 
Infartos pulmonares concomitantes foram observados em 
9 pacientes (53%). Ramos interlobares descendentes foram 
mais frequentemente acometidos, especialmente o ramo in-
terlobar descendente direito (76,4% dos casos). Em análise 
bivariada houve associação significativa entre a visualização 
dos trombos na aquisição não contrastada e trombos centrais, 
diâmetro tronco da artéria pulmonar <2,9 cm e pacientes com 
idade<49 anos, entretanto, em análise multivariada somente a 
presença de trombo central se manteve significativa.
Conclusões: Concluímos que, em uma porcentagem não des-
prezível de pacientes, pode haver visualização de trombos na 
aquisição não contrastada, havendo correlação significativa 
da caracterização deste achado em pacientes com trombos 
centrais, sendo mais frequente no ramo interlobar descenden-
te direito, podendo ser observado em pacientes sem infartos, 
realçando a importância de sua identificação.
Autor Responsável: Pedro Paulo Teixeira e Silva Torres
E-mail: pedroptstorres@gmail.com
Palavras-Chave: tromboembolismo,pulmonar,tomografia,-
computadorizada

TL.17.005
AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PARA ALTERA-
ÇÕES PULMONARES PÓS- RADIOTERAPIA ESTE-
REOTÁTICA PARA CÂNCER DE PULMÃO: A BIÓP-
SIA É ESSENCIAL PARA PREDIZER ALTERAÇÕES 
PULMONARES ACTÍNICAS?
Autores: GUERREIRO, NFC; GIASSI, K; OLIVEIRA, 
BSP; SCHOEN, K; HORVAT, N; LEE, HJ; CHI, CK; J; MI-
RANDA, F; ABREU, CEV.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar a reprodutibili-
dade da classificação das alterações pulmonares pós- SBRT 
e comparar estas alterações actínicas entre os pacientes que 
realizaram biopsia pulmonar e os que não a realizaram antes 
do tratamento.
Material(is) e método(s): Neste estudo aprovado pelo comi-
tê de ética da instituição, 98 pacientes com tumores primários 
de pulmão ou metástases pulmonares tratados por SBRT de 
2007 a 2018 foram incluídos. Os critérios de exclusão estão 
explícitos no fluxograma (figura 1). Dois radiologistas (com 
1 ano e 7 anos de experiência) blindados para dados clínicos 
avaliaram as imagens em dois momentos após a SBRT: no 
período de seguimento até 6 meses, e no seguimento tardio 
(> 6 meses). Os achados foram classificados de acordo com 
a classificação atual de alterações pulmonares pós-SBRT ou 
em achados sugestivos de recorrência. Alterações precoces 
(Figura 1): consolidação esparsa ou difusa, vidro fosco es-
parso ou difuso. Alterações do seguimento tardio (Figura 2): 
padrão convencional modificado, “scar-like” ou “mass-like”. 
Achados sugestivos de recorrência (Figura 3): opacidade em 
crescimento, margens abauladas e perda do broncograma aé-
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reo. Os pacientes foram classificados em dois grupos: aqueles 
com histologia confirmada e aqueles sem diagnóstico histo-
lógico (tratados apenas baseados nos achados de imagem). 
Achados tomográficos foram avaliados nos dois grupos e 
comparados usando o teste de McNemar, e a concordância in-
terobservador foi obtida pelos testes de Kappa and Wilcoxon.
Resultados e discussão: 30 mulheres e 68 homens com ida-
de media de 75,3 (+ /- 8,9) anos foram incluídos no estudo. 
Doses total e por fração da SBRT foram de 5,060.5 (+/-570) 
cGy e 1,583.3 (+/-334) cGy, respectivamente. Teste de kap-
pa demonstrou uma forte concordância entre os avaliadores 
(>0,85),exceto por consolidação difusa no primeiro período 
de seguimento (k =0,65). Estes achados estão resumidos na 
tabela 1. Não houve significância estatística na comparação 
dos achados tomográficos entre os pacientes com ou sem bi-
ópsia prévia ao tratamento.
Conclusões: A classificação atual das alterações pulmona-
res pós-SBRT é facilmente reprodutível pelos radiologistas. 
Os achados são consistentes com a classificação atual, inde-
pendente da presença ou ausência de biópsia. A SBRT tem 
demonstrado uma excelente modalidade de tratamento para 
pacientes com o status-performance comprometido inclusive 
para a realização de procedimentos minimamente invasivos 
como biópsias.
Autor Responsável: Nicolau Faria Correia Guerreiro
E-mail: guerreironfc@gmail.com
Palavras-Chave: STEREOTACTIC, RADIOTHERAPY, 
LUNG, TOMOGRAPHY, THORAX

TL.17.006
CALCIFICAÇÕES TORÁCICAS NA RESSON NCIA 
MAGNÉTICA: CORRELAÇÕES COM A TOMOGRA-
FIA COMPUTADORIZADA
Autores: ZAMPIERI, J. F.; HOCHHEGGER, B.;SOARES 
SOUZA, A.; FIORENTINI, L. F.; STUKER. G.; PEREIRA, 
L. B. N.; PELLICIOLI, A. A.
Instituição: HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS; IR-
MANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
PORTO ALEGRE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo deste estudo 
foi avaliar calcificações torácicas por ressonância magnética 
(RM) e descrever correlações com suas características na to-
mografia computadorizada (TC).
Material(is) e método(s): Avaliamos os exames por RM de 
82 pacientes (54 mulheres) com lesões torácicas calcificadas 
detectadas pela TC. Dois radiologistas analisaram as carac-
terísticas do sinal de RM dessas lesões em sequências pon-
deradas em T1 e T2, utilizando como referência o músculo 
paravertebral. T (1 ou 2) índice = T (1 ou 2) sinal da lesão) / T 
(1 ou 2) sinal muscular. A ponderação em difusão / índice da 
medula espinhal foi calculado.
Resultados e discussão: A densidade média de CT foi 1107 
± 435 unidades Hounsfield (UH). A análise por RM mos-
trou que a mediana (intervalo interquartil [IQR]) do índice 
T1 foi de 0,37 (0,08-0,66); a mediana (IQR) T2 índice foi 
0,17 (0-0,73) e a mediana (IQR) do índice de difusão foi 
de 0,44 (0,32-0,71). O índice T1 excedeu o sinal paraverte-
bral em 22% dos casos. Os coeficientes de correlação entre 
a densidade CT e os índices T1 e T2 foram r = –0,753 e r = 
–0,574, respectivamente. A taxa de concordância do radio-
logista foi de 94,05% (? = 0,730; intervalo de confiança de 
95%, 0,509–0,951).
Conclusões: As calcificações torácicas mostram caracterís-
ticas variáveis ??do sinal da RM que estão correlacionadas 
com a densidade da TC. Lesões calcificadas do pulmão oca-
sionalmente aparecem com alto sinal nas imagens de RM 

ponderadas em T1.
Autor Responsável: Luís Fiorentini
E-mail: luisf.fiorentini@gmail.com
Palavras-Chave: Thoracic calcifications,computed tomo-
graphy,magnetic resonance imaging
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PD.17.008
PNEUMONIA INTERSTICIAL USUAL – ENSAIO PIC-
TÓRICO
Autores: MAIA, D.F.; SILVA, C.B.; FERREIRA, R.C.S; RI-
BEIRO, J.H.A.; OLIVEIRA, G.H.N.;
Instituição: SANTA CASA DE BELO HORIZONTE
Introdução e objetivo(s): A pneumonia intersticial usual 
(PIU) é um dos padrões morfológicos e patológicos da doen-
ça pulmonar intersticial. Em imagens, geralmente apresenta 
um gradiente craniocaudal irregular de espessamento septal 
periférico, bronquiectasia e faveolamento. O objetivo deste 
estudo é caracterizar um dos tipos de fibrose pulmonar, a 
Pneumonia Intersticial Usual.
Método(s): A metogologia adotada foi levantamento biblio-
gráfico e uso de imagens do Hospital XXX.
Discussão: À Tomografia Computadorizada (TC), a Pneu-
monia Intersticial Usual (PIU) típica mostra-se com fave-
olamento presento, geralmente com gradiente apicobasal, 
associado a um padrão reticular com bronquiectasias ou 
bronquioloectasias de tração. Ainda, deve haver ausência de 
achados que sugiram um diagnóstico alternativo. Em pacien-
tes com PIU, áreas de atenuação em vidro fosco tendem a 
aumentar em extensão ou progredir para fibrose, apesar do 
tratamento. Naqueles com inflamação mais ativa envolven-
do o interstício pulmonar, há uma progressão mais rápida do 
faveolamento no seguimento a longo prazo. A taxa média de 
progressão do faveolamento em pacientes com pneumonia 
intersticial idiopática de acordo com um estudo foi de 0,4% 
do volume pulmonar por mês.
Conclusões: Assim, a Pneumonia Intersticial Usual deve ser 
um diagnóstico diferencial claro para o radiologista e espe-
cialmente ensinada aos residentes.
Autor Responsável: DANILO FERREIRA MAIA
E-mail: danilomaia87@yahoo.com.br
Palavras-Chave: PIU,UIP,FIBROSE,PULMONAR,LUNG

PD.17.016
ESPECTRO DE MANIFESTAÇÕES INTRATORÁCI-
CAS DAS COLAGENOSES
Autores: ANTUNES, VB; CAPOBIANCO, J; MEIREL-
LES, GSP; MISSRIE, I; VERRASTRO, CGY; PAVANI, 
AVB; SZARF, G; SILVA, AM; LAJARIN, VS; FIGUEIRE-
DO, CM.
Instituição: FLEURY MEDICINA E SAÚDE
Introdução e objetivo(s): Colagenoses são um espectro de 
doenças sistêmicas autoimones que comumente levam a al-
terações torácicas. A frequência das manifestações intratorá-
cicas e os padrões de alterações são variáveis, dependendo 
do diagnóstico específico da caolagenose e pode envolver: 
parenquima pulmonar, vias aéreas, vasos, pericárdio e pleura. 
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As colagenoses que mais frequentemente acometem o tórax 
são: artrite reumatóide (AR), lúpus eritematoso sistêmico 
(LES), miopatias inflamatórias (dermatomiosite e polimiosi-
te), síndrome de Sjogren, esclerodermia sistêmica (ES), do-
ença mista do tecido conectivo (DMTC) e pneumonia inters-
ticial com características autoimunes. O objetivo deste ensaio 
pictórico é ilustras os achados de imagem das manifestações 
intratorácicas das colagenoses, com ênfase na tomografia 
computadorizada de alta resolução (TCAR).
Método(s): Imagens de radiografias e tomografias computa-
dorizadas de pacientes com diagnóstico das colagenoses aci-
ma descritas foram selecionadas com o intuito de ilustrar os 
principais achados de imagem.
Discussão: Doença pulmonar intersticial e hipertensão pul-
monar são as principais causas de morbi mortalidade nesses 
pacientes. As manifestações pulmonares também podem ser 
secundárias ao tratamento, como toxicidade aos medicamen-
tos e susceptibilidade a infecções. Apesar da radiografia de 
tórax ser o método de imagem mais utilizado, especialmente 
para a detecção e monitoramento das alterações, a TCAR é 
o método de escolha para o diagnóstico específico do padrão 
pulmonar, prognóstico, avaliação da progressão da doença e 
diagnóstico diferencial.
Conclusões: O conhecimento das manifestações torácica de 
cada tipo de colagenoses e das possíveis complicações asso-
ciadas a essas doenças é essencial para os radiologistas au-
xiliarem melhor a escolha terapêutica e o acompanhamento 
dos pacientes.
Autor Responsável: Viviane Antunes
E-mail: antunes.viviane@gmail.com
Palavras-Chave: Colagenoses, intersticiopatias, Hipertensão 
pulmonar, fibrose

PD.17.018
ACHADOS CARDÍACOS INCIDENTAIS NA TOMO-
GRAFIA DE TÓRAX DE ROTINA: O QUE OS RADIO-
LOGISTAS DEVEM SABER.
Autores: PEREIRA, H.A.C.; NISHIYAMA K.H.; PINETTI 
R.Z.; SILVA A.M.;  ; MACIEL R.P.; SILVA V.C.;  AUAD, 
R.V.; KUROKI, I.R.; DARIO, C.F.R.; BLASBALG, R.
Instituição: DASA - DIAGNÓSTICOS DAS AMERICAS - 
SAO PAULO, SP
Introdução e objetivo(s): Os avanços na tomografia com-
putadorizada (TC) diminuíram o tempo de aquisição das 
imagens e os artefatos decorrentes dos batimentos cardíacos, 
levando a um aumento dos achados incidentais cardíacos 
(ACIs) detectados na TC não dedicada. OBJETIVOS: - Re-
visar achados cardíacos incidentais (ACIs) comuns e menos 
comuns em pacientes submetidos à TC de tórax de rotina na 
nossa instituição. - Discutir suas características de imagem e 
possíveis implicações no tratamento do paciente. - Destacar 
quais ACIs devem sempre ser relatados pelos radiologistas.
Método(s): Nós revisamos todas as TC de tórax realizadas 
em nosso serviço de Janeiro de 2016 a Dezembro de 2018 e 
selecionamos aquelas com ACIs.
Discussão: Embora a maioria dos ACIs na tomografia com-
putadorizada de tórax não necessitem de mais investigações,  
algumas condições são potencialmente fatais e necessitam de 
intervenção imediata. Outras, como as calcificações corona-
rianas e valvares, podem ser úteis para a estratificação do ris-
co cardiovascular e melhorar o prognóstico do paciente, atra-
vés de esforços preventivos primários e secundários, como a 
cessação do tabagismo e a redução dos lipídios séricos . Os 
radiologistas devem reconhecer os ACIs e relatar pelo menos 
aqueles com potenciais benefícios na qualidade de vida do 
paciente.

Conclusões: Recentemente, os avanços na TC estão aumen-
tando os ACIs na TC de tórax de rotina. A descrição dos ACIs, 
em especial daqueles potencialmente relevantes em termos 
clínicos, é uma boa prática que pode beneficiar o paciente.
Autor Responsável: Helena Alves Costa Pereira
E-mail: helenaacp@gmail.com
Palavras-Chave: cardiac,incidental,finding,non-gated,ches-
t,CT

PD.17.021
MANIFESTAÇÕES PULMONARES ADVERSAS RE-
LACIONADAS AOS QUIMIOTERÁPICOS.  O QUE O 
RADIOLOGISTA DEVE SABER.
Autores: JUNIOR, C.C.; FILISBINO, M.M.; VAZ, N.D.; 
FIOROT, V.C.R.; LEITE, D.O.; ORSINI, T.M.F.
Instituição: INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE 
DO CÂNCER
Introdução e objetivo(s): Estima-se que o número de no-
vos casos de câncer no mundo, em 2018, seja de 18,1 mi-
lhões e o de mortes cerca de 9,6 milhões. A quimioterapia 
como tratamento é essencial em grande número de casos, 
pois intervém na taxa de cura, reduzindo o número de mor-
tes. Entretanto, cerca de 10% dos pacientes que recebem 
agentes quimioterápicos desenvolvem toxicidades pulmo-
nares e o diagnóstico dessas reações adversas é fundamental 
pois altera o manejo clínico, podendo resultar na suspensão 
da droga responsável. Assim a intenção do trabalho é apre-
sentar os padrões de alterações pulmonares relacionados as 
principais drogas quimioterápicas.
Método(s): Ensaio pictórico contendo aspectos avaliados no 
diagnóstico por imagem das principais toxicidades resultan-
tes do tratamento quimioterápico, ilustradas com casos sele-
cionados de nosso serviço ou com imagens representativas.
Discussão: Uma ampla variedade de agentes quimioterá-
picos tem sido associada à toxicidade pulmonar. A apre-
sentação clínica de muitos desses efeitos é semelhante e 
sobreponível a alterações de outras naturezas, como por 
exemplo edema, infecções ou a própria evolução da doen-
ça de base. O radiologista exerce papel fundamental pois 
poderá suspeitar de reação relacionada ao seu uso, influen-
ciando no desfecho do caso. Para facilitar o raciocínio 
diagnóstico, apresentaremos os padrões de acometimento 
mais comuns e ilustraremos com casos, incluindo atenu-
ação em vidro fosco, consolidação, espessamento septal, 
edema pulmonar não cardiogênico e hemorragia pulmonar, 
além de achados associados com derrame pleural e bron-
quiectasias de tração.
Conclusões: O pulmão tem susceptibilidade significativa 
à alterações associadas à quimioterapia e seu diagnóstico 
é desafiador, particularmente no que diz respeito ao diag-
nóstico diferencial com infecções habituais e atípicas, bem 
como a progressão da doença neoplásica. Estabelecer re-
lação causal entre a alteração clínica / radiológica pulmo-
nar e o agente quimioterápico é difícil, uma vez que não 
há método definitivo. Sendo assim, o diagnóstico de lesão 
pulmonar citotóxica geralmente depende de alterações de 
imagem compatíveis e história apropriada, além da necessi-
dade de exclusão de outros diferenciais. Portanto, o radiolo-
gista exerce papel fundamental na determinação do manejo 
clínico deste pacientes, sendo de extrema importância saber 
reconhecer e apontar suas possibilidades diagnósticas atra-
vés dos padrões de imagem.
Autor Responsável: Carlos Chadi Junior
E-mail: carlos_chadi@hotmail.com
Palavras-Chave: Manifestações pulmonares adversas,Qui-
mioterápicos,Toxicidade pulmonar
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PD.17.022
EMBOLIA PULMONAR: MUITO ALÉM DA EMBOLI-
ZAÇÃO POR TROMBOSE VENOSA PROFUNDA
Autores: FURTADO, R. S. O. P. ; SHOJI, H. ; FONSECA, E. 
K. U. N. ; GOMES, A. I. ; PASSOS , R. B. D. ; ISHIKAWA, 
W. Y. ; CHATE, R. C. ; SZARF, G. ; FUNARI, M. B. G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): O tromboembolismo pulmonar 
(TEP) pode ter apresentação extremamente variável, des-
de quadros assintomáticos até episódios súbitos de choque, 
tornando seu diagnóstico clínico bastante desafiador e colo-
cando a imagem em papel central no seu diagnóstico, muitas 
vezes em estudos não direcionados ou em quadros atípicos. O 
presente estudo propõe uma revisão de diversas formas tan-
to clássicas quanto atípicas de TEP, destacando seus achados 
nas radiografias de tórax e tomografia computadorizada sem 
contraste, bem como sinais de alarme para repercussão hemo-
dinâmica e casos de embolia atípica.
Método(s): Selecionamos casos do nosso arquivo didático 
grupo de radiologia torácica, demonstrando diversas apre-
sentações radiológicas de tromboembolismo pulmonar, 
compreendendo: 1. Achados de imagem nos exames sem 
contraste e radiologia convencional 2. Embolia maciça 3. 
Embolia gordurosa macroscópica e microscópica 4. Em-
bolia infecciosa 5. Embolia pulmonar auto imune induzida 
por pneumonia 6. Embolia gasosa 7. Embolia de cimento de 
vertebroplastia 8. Embolia da ponta do cateter 9. Embolia de 
projétil 10. Embolia tumoral
Discussão: Já é bem estabelecido que os exames de angio-
tomografia em protocolo dedicado são considerados padrão-
-ouro para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. No 
entanto, o papel da imagem vai muito além decisão identifi-
cado: O radiologista deve estar apto a suspeitar desta condi-
ção mesmo nos exames de radiologia convencional do tórax 
como também nas imagens de transição tóraco-abdominal e 
nas tomografia do tórax sem contraste endovenoso.  Além 
disso, deve-se reconhecer os sinais de alarme para instabili-
dade hemodinâmica de forma avisar prontamente o médico 
assistente. Também essencial reconhecer causas atípicas de 
embolia pulmonar que não responderam ao tratamento con-
vencional com anticoagulação, como embolia gordurosa ma-
croscópica no contexto de cirurgia estética, embolia de mate-
rial de vertebroplastia e embolia gasosa maciça.
Conclusões: O tromboembolismo pulmonar é uma doença 
grave e muito incidente, estando presente de forma recorrente 
na rotina de todo radiologista que trabalha no ambiente de 
emergência. Dessa forma, o conhecimento das suas diversas 
apresentações nos diferentes exames de imagem é de extrema 
importância na prática do radiologista.
Autor Responsável: renata silveira olimpio de paula furtado
E-mail: re.depaula@gmail.com
Palavras-Chave: embolia, tromboembolismo, pulmonar, to-
rax, CT, tomografia, computadorizada, contraste, emboliaga-
sosa, emboliagordurosa

PD.17.023
PROLIFERAÇÕES E NEOPLASIAS NEUROENDÓ-
CRINAS PULMONARES: ASPECTOS DE IMAGEM
Autores: MEDEIROS, A. K.; FOREST, A. F.; HOUAT, C. R. 
S.; SEMIONE, M. M.;  FILHO, M. V. L.; SANTANA, P. R. 
P.; GOMES, A. C. P.; BARBISAN, C. C.
Instituição: BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO 
PAULO (BP DIAGNÓSTICA)
Introdução e objetivo(s): As neoplasias neuroendócrinas 
são tumores que podem ser encontrados em todo o corpo, 

mais comumente no trato gastrointestinal, seguido do tórax. 
As células neuroendócrinas ocorrem normalmente no epi-
télio brônquico e bronquiolar, apresentando-se solitárias ou 
podendo ocorrer em grupos. Este ensaio pictórico tem como 
objetivo primário fazer uma revisão de todo o espectro das 
neoplasias e proliferações neuroendócrinas e seus aspectos 
de imagem.
Método(s): Foram selecionados casos a partir de exames de 
imagem realizados em hospital de referência com o diagnós-
tico estabelecido de neoplasia neuroendócrina.
Discussão: As células neuroendócrinas pulmonares podem 
sofrer uma variedade de proliferações, que se manifestam 
com um amplo espectro de anormalidades de imagem, de 
forma que os radiologistas devem estar familiarizados com 
essas várias manifestações, devendo ser capazes de distinguir 
proliferações celulares não-neoplásicas das neoplasias neu-
roendócrinas, as quais necessitam de tratamento específico. 
Quando essas proliferações tomam a forma de neoplasias ma-
lignas, podem apresentar comportamento biológico variável, 
variando de tumores carcinoides de baixo grau a carcinomas 
pulmonares de pequenas células altamente malignos (CPPC) 
e carcinomas pulmonares neuroendócrinos de grandes célu-
las (LCNEC).
Conclusões: O radiologista possui papel central na detecção 
e caracterização destas anormalidades e pode ser o primeiro 
a sugerir o diagnóstico, dando continuidade à investigação, 
sendo fundamental, portanto, a compreensão das alterações 
ao nível microscópico para melhor entender o espectro dos 
achados de imagem.
Autor Responsável: Andrea Folchini Forest
E-mail: andreaforest@outlook.com
Palavras-Chave: Neuroendocrine tumors;,carcinoid tumor-
s,small cell lung carcinomas,large cell neuroendocrine lung 
carcinomas

PD.17.025
DOENÇAS NÃO-NEOPLÁSICAS DA TRAQUEIA:  O 
QUE O RADIOLOGISTA PRECISA SABER.
Autores: DI FERREIRA, G.F.S.C.; MONTEL, D. B.; BAS-
SO, G. B.; GONÇALVES, F.C.; SILVA, L.N.M.; COSTA, M.
F.S.; GRILL, J.A.T.; REIS JUNIOR, C.G.; LAJARIN, V.S.; 
SILVA, A.M.; PEREIRA, H.A.C.
Instituição: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISE-
RICÓRDIA DE SÃO PAULO CASA DE SÃO PAULO
FLEURY MEDICINA E SAÚDE
Introdução e objetivo(s): O objetivo deste ensaio pictórico 
é realizar uma revisão da anatomia da traqueia, reconhecer os 
diferentes padrões de acometimento das principais doenças 
traqueais não-neoplásicas, focais e difusas, ajudando o radio-
logista a identificar os principais achados associados a cada 
uma delas.
Método(s): Demonstrar de maneira didática através da pro-
posição de modelos ilustrativos os principais aspectos do 
acometimento traqueal, correlacionando os modelos aos 
achados tomográficos observados nas principais doenças 
não-neoplásicas, focais e difusas, que acometem a traqueia.
Discussão: As doenças representadas neste ensaio são: 
traqueia em “bainha de sabre”, estenose traqueal, granu-
lomatose de Wegener, amiloidose, traqueobroncopatia 
osteocondroplástica, policondrite recidivante, divertículo 
traqueal, e traqueobroncomegalia (síndrome de Mounier). 
As principais alterações identificadas na tomografia com-
putadorizada e reproduzidas nos modelos ilustrativos foram 
o espessamento das paredes traqueais, com ou sem nodula-
ções, as calcificações parietais e o comprometimento ou não 
da parede posterior.
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Conclusões: A tomografia computadorizada permite a detec-
ção e caracterização das doenças das traqueais não-neoplá-
sicas, permitindo o estreitamento de possibilidades diagnós-
ticas. Deve-se, porém, lembrar a importância da correlação 
com os dados clínicos, sendo a broncoscopia com biópsia 
ainda o procedimento mais importante no diagnóstico das 
lesões da traqueia.
Autor Responsável: Gabriela Faria e Silva Costa Di Ferreira
E-mail: gabrielafsc@gmail.com
Palavras-Chave: Thoracic diseases; Tracheal diseases; To-
mography,X-ray computed; Trachea.,Thoracic diseases,Tra-
cheal diseases,Tomography,Trachea

PD.17.038
ACHADOS DE IMAGEM DE COMPLICAÇÕES RE-
LACIONADAS A CATETERES VENOSOS CENTRAIS: 
UMA REVISÃO PICTÓRICA.
Autores: COELHO, M.O.; OKI, G.C.R.; SANTANA, P.R.P.; 
MOREIRA, B.L.; MEDEIROS, A.K.; VERRASTRO, C.
G.Y.; MISSRIE, I.; MEIRELLES, G.S.; GOMES, A.C.P.
Instituição: BP - A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE 
SÃO PAULO / FLEURY MEDICINA DIAGNÓSTICA
Introdução e objetivo(s): O cateter venoso central de inser-
ção periférica (PICC) e o port-a-cath são tipos comuns de dis-
positivos de acesso venoso central de longa duração usados 
para administrar quimioterapia e outras medicações direto ao 
sistema venoso central. Um acesso venoso seguro e confiá-
vel é a pedra angular no cuidado de pacientes hospitalizados, 
bem como em várias condições de pacientes ambulatoriais. 
Seu posicionamento, patência e complicações podem ser bem 
avaliados pela radiografia contrastada e pela fluoroscopia. 
Eventualmente, a tomografia computadorizada (TC) pode 
ser necessária para maior detalhamento. Existem várias com-
plicações relacionadas à implantação destes dispositivos. As 
mais temidas, embora raras, são ruptura da veia cava supe-
rior, embolia gasosa e ruptura do pericárdio. As complicações 
imediatas pós-procedimento são hematoma, punção arterial, 
pneumotórax ou dor no sitio de punção. As complicações 
tardias estão mais relacionadas à infecção do cateter, sepse 
relacionada ao cateter, trombose venosa profunda, deiscência 
da ferida ou necrose cutânea com exposição do reservatório, 
presença de bainha de fibrina ou trombo, migração do cateter 
e ruptura ou desconexão do mesmo.
Método(s): Foi realizada uma revisão da literatura sobre 
as complicações relacionadas ao uso dos cateteres venosos 
centrais de longa permanência e sua avaliação pelos méto-
dos de imagem. Coletados casos da rotina de duas institui-
ções para ilustrar estas complicações, nas quais os exames 
de imagem desempenham um papel central no diagnóstico.
Discussão: Com o grande número de cateteres venosos 
centrais colocados diariamente, o rápido reconhecimen-
to de seu mau funcionamento é importante. A radiografia 
contrastada e fluoroscopia tem um papel importante na 
avaliação do posicionamento, patência e complicações re-
lacionadas aos cateteres venosos centrais. Certas compli-
cações demandam a pronta substituição do dispositivo e a 
falta de intervenção pode resultar em complicações poten-
cialmente fatais (por exemplo, fragmentação do cateter).
Conclusões: A avaliação da localização e patência desses 
dispositivos, bem como o reconhecimento de suas complica-
ções, através dos métodos de imagem, devem ser dominadas 
por todos os radiologistas para auxiliar o médico assistente na 
rápida tomada de decisões corretas em relação ao seu manejo.
Autor Responsável: Marcelo Oliveira Coelho
E-mail: marcelocoelho00@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Central,Venous,Catheters,PICC,Port-a-cath

PD.17.042
ALÉM DA LINFANGIOLEIOMIOMATOSE: REVI-
SÃO DOS ACHADOS TORÁCICOS DO COMPLEXO 
ESCLEROSE TUBEROSA
Autores: GONCALVES, F.C.; TAKITANI, P.A.S.; MONTEL, 
D.B.; BASSO, G.B.; DI FERREIRA, G.F.S.C.; PEREIRA, 
A.C.P; REIS JUNIOR, C.G.; GRILL, J.A.T.; SILVA, A.M.
Instituição: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
SAO PAULO
Introdução e objetivo(s): Esclerose tuberosa (ET) é uma 
síndrome neurocutânea rara caracterizada pela presença de 
lesões tumorais congênitas em múltiplos órgãos. As manifes-
tações torácicas mais comuns são a linfangioleiomiomatose 
(LAM), e os rabdomiomas cardíacos, que estão entre os crité-
rios diagnósticos maiores. O objetivo desse estudo pictórico 
é ressaltar outras lesões que são frequentemente encontradas 
e podem auxiliar no diagnóstico de ET.
Método(s): Foram revisados os artigos relacionados ao tema 
e avaliadas tomografias computadorizadas de pacientes com 
diagnóstico de Esclerose Tuberosa.
Discussão: Apesar de não estarem incluídas nos crité-
rios, outras lesões na cavidade torácica, corroboram com 
o diagnóstico de ET, como a presença de hiperplasia mi-
cronodular de pneumócitos tipo II, caracterizada por nó-
dulos, bem delimitados e com distribuição multicêntrica. 
Também há o aumento na incidência de neoplasias cardí-
acas, sendo os rabdomiomas vistos em 50-65% dos casos. 
Quando ocorrem no miocárdio estão mais comumente lo-
calizados no átrio direito, ventrículo esquerdo e septo in-
terventricular. Outro achado cardíaco comumente presente 
é a presença de focos de gordura no miocárdio, este não 
confirma o diagnóstico, mas quando um achado incidental 
na TC, a hipótese de ET deve ser considerada. Além disso, 
lesões ósseas escleróticas já foram descritas como parte 
do diagnóstico radiográfico do ET, sendo mais frequentes 
e numerosas em pacientes com essa condição. O derrame 
pleural é mais frequente em pacientes mulheres em idade 
reprodutiva com LAM, sendo dispneia o sintoma mais co-
mum. Lipomatose difusa é uma condição rara caracteriza-
da pelo crescimento progressivo de tecido adiposo maduro 
envolvendo estruturas do músculo esquelético, que tam-
bém pode estar associada ao ET a depender da correlação 
com outros achados.
Conclusões: É importante reconhecer os achados torácicos 
clássicos da ET no tórax, pois muitas vezes podem estar 
associados a risco de complicações como pneumotórax e 
derrame pleural, porém novos achados associados são des-
critos e trazem maiores informações sobre a patogênese e 
evolução da doença, e por isso, também devem ser reconhe-
cidos e estudados.
Autor Responsável: Fernanda Gonçalves
E-mail: fegoncalves12@hotmail.com
Palavras-Chave: LYMPHANGIOLEIOMYOMATOSIS, 
TUBEROUS, SCLEROSIS
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PD.17.009
ANATOMIA DOS RECESSOS PERICÁRDICOS NA TC 
MULTIDETECTORA: IMPLICAÇÕES EM IMAGEM 
ONCOLÓGICA
Autores: ARAUJO, P. N. B. D.; PAVANI, A.V.B.; LUCCHE-
SI, F.R.; MEIRELLES, G.; GARCIA, M. R. T.
Instituição: INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE 
SÃO PAULO OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA – ICESP, 
SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL.
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo do ensaio 
é revisar os recessos pericárdicos normais e variantes e dife-
renciar características de outras massas mediastinais císticas 
comuns e linfadenopatia, informações essenciais em pacien-
tes oncológicos.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): O 
pericárdio envolve o coração e envolve superiormente a ori-
gem da veia cava superior, da aorta ascendente e do tronco 
pulmonar. Sua função é proteger o coração e facilitar o mo-
vimento cardíaco dentro da cavidade torácica. É formado por 
uma camada fibrosa externa (pericárdio fibroso) e um saco 
seroso interno (pericárdio seroso) composto por duas mem-
branas finas revestidas por serosa e margeadas em suas mar-
gens opostas e preenchidas com até 50mL de fluido seroso. 
A camada visceral interna do saco seroso é refletida em torno 
dos grandes vasos e contra a camada parietal externa, for-
mando os seios pericárdicos ou recessos, que são visualiza-
dos quando distendidos com fluido.
Casos ilustrativos de nosso departamento foram coletados e 
classificados de acordo com esses diferentes tipos de padrões. 
Apresentações de radiologia, diagnóstico diferencial e pontos 
de ensino também foram descritos.
Discussão: Os recessos pericárdicos surgem de qualquer um 
dos dois seios, do seio transverso e dos seios oblíquos ou 
diretamente do próprio pericárdio. Existem vários recessos 
pericárdicos que podem ser confundidos com linfadenopatia: 
a) recessos aórticos (inferiores e superiores); b) recessos pul-
monares (direito e esquerdo); c) recesso pós-cava; d) recessos 
venosos pulmonares (direito e esquerdo).
Conclusões: O radiologista deve estar familiarizado com a 
radiologia esperada da anatomia dos recessos pericárdicos, a 
fim de evitar diagnósticos radiológicos incorretos ou estadia-
mento oncológico dos tumores, o que poderia alterar signifi-
cativamente o manejo do paciente.
Autor Responsável: Pedro Naime Barroso de Araujo
E-mail: pedronaime@hotmail.com
Palavras-Chave: Anatomy,Recesses pericardial,Oncology

PD.17.010
BREVE RELATO DAS ALTERAÇÕES RADIOLÓGI-
CAS APÓS ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA DE 
METÁSTASE PULMONAR: UM ENSAIO PICTÓRICO
Autores: ARAUJO, P. N. B. D.; PAVANI, A. V. B.; GARCIA, 
M.R.T.; ROSA, S.T.D.; JUNIOR, J; MOURA, M.R.L.D; 
VIANA, P.C.C
Instituição: NSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE 
SÃO PAULO OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA – ICESP, 
SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL.
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo do ensaio é 
revisar as diferentes alterações radiológicas observadas após 

a ablação por radiofrequência (ARF) na metástase para o pul-
mão e como distingui-lo da doença residual ou recorrente.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Pa-
drões distintos de fibrose benigna precoce e tardia são co-
mumente observados após a ARF para metástase pulmonar. 
Essas alterações na tomografia computadorizada precisam 
ser diferenciadas das chamadas características radiológicas 
de alto risco, que podem estar associadas à doença residual 
ou recorrente. Os casos ilustrativos de nosso departamento 
foram coletados e classificados de acordo com esses diferen-
tes tipos de padrões. Apresentações de radiologia, diagnós-
tico diferencial e pontos de ensino também foram descritos.
Discussão: As alterações radiológicas após a ARF da me-
tástase pulmonar podem apresentar diferentes formas na to-
mografia computadorizada (TC): (1) alterações radiológicas 
agudas (consolidação difusa, consolidação irregular, opaci-
dade em vidro fosco difuso (GGO) e GGO irregular); (2) 
alterações radiológicas tardias (fibrose, fibrose tipo cicatriz 
e fibrose de massa); (3) características radiológicas de alto 
risco de doença residual ou recorrente (aumento da capta-
ção de material de contraste na zona de ablação, aumento 
nodular medindo mais de 10 mm, qualquer aumento central 
maior que 15 UH; crescimento da zona RFA após 3 meses 
linha de base) e definitivamente após 6 meses, crescimento 
nodular periférico e mudança de opacidade em vidro fosco 
para opacidade sólida, aumento de linfonodos regionais ou 
distantes e nova doença intratorácica ou extratorácica).
Conclusões: O radiologista deve estar familiarizado com as 
características radiológicas esperadas associadas à radioabla-
ção pulmonar. Distinguir as alterações benignas na tomogra-
fia computadorizada de possíveis recorrências também evita 
a ansiedade do paciente e minimiza os riscos de toxicidade 
decorrentes de procedimentos diagnósticos desnecessários.
Autor Responsável: Pedro Naime Barroso de Araujo
E-mail: pedronaime@hotmail.com
Palavras-Chave: Lung metastasis,Radiofrequency abla-
tion,radiological changes

PD.17.011
TERAPIAS DE CÂNCER DE PRECISÃO NO CÂNCER 
DE PULMÃO: STATUS ATUAL E PAPEL DA IMAGEM
Autores: ARAUJO, P. N. B. D; PAVANI, A. V. B.; GARCIA, 
M. R. T.
Instituição: INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE 
SÃO PAULO ‘OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA’ – ICESP, 
SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL.
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo do ensaio é 
revisar, listar, explicar e demonstrar a variedade de respostas 
e eventos adversos relacionados às terapias de câncer de pre-
cisão, com as quais o radiologista deve estar familiarizado.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Ca-
sos ilustrativos de nosso departamento foram coletados para 
descrever os diferentes tipos de terapia de câncer de precisão 
no câncer de pulmão, os principais eventos adversos relacio-
nados ao sistema imune e resposta ao tratamento.
Discussão: Recentes avanços na compreensão dos meca-
nismos moleculares do câncer abriram uma nova era de 
medicina de precisão para o tratamento do câncer, especial-
mente no câncer de pulmão. Terapias de câncer de precisão 
têm como alvo moléculas específicas responsáveis pelo de-
senvolvimento e progressão do câncer, e conseguem bene-
fícios marcantes de tratamento em coortes específicas de 
pacientes. No entanto, essas terapias também estão associa-
das a diferentes critérios de resposta e variedade de com-
plicações, muitas vezes exclusivas de grupos específicos de 
agentes anticancerígenos.
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Conclusões: Avanços nas terapias de câncer de precisão de-
safiam a atual geração de imagens. Para contribuir com os 
cuidados atuais dos pacientes com câncer, os radiologistas 
devem estar a par dos principais avanços no tratamento do 
câncer e ter conhecimento do padrão de resposta atípica do 
tumor e dos eventos adversos comuns observados com essa 
nova classe de medicamentos.
Autor Responsável: Pedro Naime Barroso de Araujo
E-mail: pedronaime@hotmail.com
Palavras-Chave: Immunotherapy,Targeted therapy,Immu-
ne-related adverse events,Treatment Response,Lung cancer

PD.17.013
O QUE O RADIOLOGISTA PRECISA SABER SOBRE 
A PNEUMONIA INTERSTICIAL USUAL E A PNEU-
MONIA INTERSTICIAL NÃO ESPECÍFICA
Autores: SOUSA, A.M.S.; ROCHA, B.P.; ANDRADE, 
L.S.M.;NASCIMENTO, D.B.; CARDOZO, R.R.S; BRIN-
GEL, A.M.D.G.; IUTAKA, T.; FIOROT, L.C.R.
Instituição: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (IAMSPE)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A Pneumonia Intersti-
cial Usual (PIU) e a Pneumonia Intersticial Não Específica 
(PINE) fazem parte das pneumonias intersticiais idiopática 
(PII), grupo de doenças parenquimatosas pulmonares carac-
terizadas pela presença de graus variáveis de inflamação e 
fibrose. O quadro clínico de ambas se caracteriza por tos-
se seca e dispneia progressiva, sendo esses, mais leves nos 
pacientes com PINE. A PIU representa a mais comum do 
grupo, acometendo pacientes com idade superior a 50 anos 
e, em sua maioria fumantes. Apresenta prognóstico reserva-
do (sobrevida média entre 2,5 a 4 anos). A PINE acomete 
principalmente mulheres não fumantes, com sobrevida de 
5 anos na maioria dos pacientes e boa resposta ao uso de 
corticosteroides em altas doses, ao contrário da PIU. Este 
trabalho se propõe a discutir o diagnóstico diferencial entre 
a PIU e a PINE.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Foi re-
alizada uma revisão sistemática da literatura, assim como, com-
parativo entre casos diagnosticados em um serviço de saúde.
Discussão: O diagnóstico preciso das PII requer a avaliação 
de dados clínicos, histológicos e de imagem. A tomografia 
computadorizada de alta resolução (TCAR) é o padrão ouro 
da avaliação por imagem dessas doenças, representando 
um método não invasivo e com boa relação com os acha-
dos histológicos. No caso da PIU, o diagnóstico requer a 
presença de três critérios: padrão reticular e faveolamento 
com predominância periférica e basal e ausência de acha-
dos atípicos. Já na PINE, as opacidades com atenuação em 
vidro fosco são o padrão nas fases iniciais, além da pre-
sença do padrão reticular sobrepondo-se ao de atenuação 
em vidro fosco. Esse padrão varia com o tempo, podendo 
assemelhar-se ao descrito para a PIU em estágios avançados 
da doença. A distinção entre os padrões radiológicos das 
principais formas de PII é de fundamental importância na 
avaliação desses pacientes.
Conclusões: As diferenças entre as respostas terapêuticas 
e os prognósticos das doenças em evidência nesse estudo 
tornam a caracterização do padrão histológico essencial ao 
conduzir esses pacientes.  Desse modo, tendo a TCAR como 
padrão ouro, é primordial o conhecimento dos achados de 
imagem típicos pelos médicos radiologistas. O diagnóstico 
definitivo inclui, também, a avaliação cuidadosa da história 
clínica e  a análise dos achados histopatológicos.
Autor Responsável: Andrea Meneses Soares de Sousa
E-mail: andreameneses7@gmail.com

Palavras-Chave: TORAX, PNEUMONIA, INTERSTICIAL, 
IDIOPATICA, PIU, PINE, TCAR, LUNG, CHEST, UIP, NSIP, 
IIP, PII, FIBROSE, FIBROSIS

PD.17.041
DESEMPENHO DIAGNÓSTICO DA TOMOGRAFIA 
POR EMISSÃO DE PÓSITRONS COM 18F-FLUO-
RODEOXIGLICOSE / TOMOGRAFIA COMPUTA-
DORIZADA ( PET/CT UTILIZANDO 18F-FDG) E 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CORPO INTEIRO 
(WB-MRI) NO ESTADIAMENTO M DO CÂNCER DE 
PULMÃO NÃO PEQUENAS CÉLULAS: UMA REVI-
SÃO SISTEMÁTICA
Autores: MEDEIROS, T. M.; HOCHHEGGER, B.; WATTE, 
G.; FIORENTINI, L. F.; STUKER. G.; PEREIRA, L. B. N.; 
PAULA, L. S.
Instituição: HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUCRS;  IR-
MANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
PORTO ALEGRE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar a acurácia do 
teste diagnóstico da tomografia por emissão de pósitrons 
com 18F-fluorodeoxiglicose / tomografia computadorizada 
(PET/CT com 18F-FDG) e ressonância magnética de corpo 
inteiro (WB-MRI) para detectar metástases em pacientes 
com câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC).
Material(is) e método(s): Pesquisamos no MEDLINE, 
EMBASE e Biblioteca Cochrane até outubro de 2018. Se-
lecionamos estudos que relatam dados que poderiam ser 
usados para construir tabelas de contingência que compa-
rassem PET/CT com 18F-FDG e ressonância magnética 
de corpo inteiro com difusão (WB-DWI) ou sem difusão 
(WB-MRI). Dois autores independentemente extraíram 
dados sobre características do estudo e medidas de acu-
rácia do teste e avaliaram a qualidade metodológica dos 
estudos (QUADAS-2). Geramos gráfico em floresta da 
sensibilidade e especificidade do PET / CT com 18F-FDG, 
WB-MRI e WB-DWI e criamos um sucinto gráfico de ca-
racterísticas de operação do receptor.
Discussão: Quatro estudos preencheram os nossos crité-
rios de inclusão, com um total de 564 pacientes, 559 le-
sões, sendo 233 metástases. Em estudos com PET / CT 
com 18F-FDG, a estimativa combinada de sensibilidade e 
especificidade foi de 0,83 (IC 95% 0,54 a 0,95) e 0,93 (IC 
95% 0,87 a 0,96), respectivamente, comparada com 0,92 
(IC 95% 0,18 a 1,00 e 0,93 (IC 95% 0,85 a 0,95) para WB-
-MRI e 0,78 (IC95% 0,46 a 0,93) e 0,91 (IC 95% 0,79 a 
0,96) para WB-DWI. Não há diferença significativa entre o 
odds ratio diagnóstico entre as modalidades, 62 (IC 95% 18 
a 212) para WB-DWI, 117 (IC 95% 3 a 4480) para RMCI, e 
62 (95% CI 18 a 212) para PET / CT com 18F-FDG.
Conclusões: Em resumo, WB-MRI e o uso de sequências de 
difusão são um método alternativo sem radiação, comparado 
com PET / CT com 18F-FDG, no estadiamento M do CPNPC. 
Mais estudos comparando WB-MRI e PET / CT com 18F-F-
DG na detecção de metástases ainda são necessários.
Autor Responsável: Luís Fiorentini
E-mail: luisf.fiorentini@gmail.com
Palavras-Chave: positron emission tomography/computed 
tomography,PET/CT,whole body,magnetic resonance ima-
ging,MRI,lung cancer



117Caderno de Resumos de Painéis

RELATO DE CASO

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.17.003
MEDIASTINITE FIBROSANTE COM ESTENOSE SE-
VERA DE ARTÉRIAS PULMONARES
Autores: AMARAL, A. C.; GHISSI, A. C.; SAGGIN, G.; 
GUIMARÃES, L. P. T.; ZARPELLON, R. J.
Instituição: HOSPITAL SANTA CATARINA DE  
LUMENAU
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O presente estudo tem 
por objetivo descrever quadro clínico de Mediastinite Fibro-
sante, uma condição ainda pouco compreendida, de caráter 
benigno porém frequentemente progressiva e potencialmente 
fatal, cuja evolução neste caso determinou estenose das arté-
rias pulmonares.
História clínica: Paciente masculino, 58 anos, com relato 
de episódios de dispneia, palpitação, palidez e mal-estar há 
trinta dias. Não há evidências de doença granulomatosa pre-
gressa. Radiografia simples de tórax demonstrou alargamen-
to do mediastino superior. A tomografia computadorizada de 
tórax evidenciou massa com densidade de partes moles no 
mediastino determinando redução do calibre do tronco e da 
origem da artéria pulmonar esquerda. Arteriografia pulmonar 
confirmou o achado, descrevendo suboclusão da artéria pul-
monar direita e estenose grave da artéria pulmonar esquerda, 
com severa repercussão hemodinâmica. Paciente submetido 
à ressecção cirúrgica do tecido invasor, com confirmação de 
processo inflamatório crônico fibrótico, caracterizando me-
diastinite fibrosante. Realizada angioplastia com colocação 
de stent nas artérias pulmonares, associada a terapia imunos-
supressora, com boa resposta clínica.
Discussão e diagnóstico: A Mediastinite Fibrosante é uma 
condição rara caracterizada pela proliferação anômala de te-
cido fibrótico no mediastino. Na sua forma granulomatosa, 
está relacionada à histoplasmose e à tuberculose, enquanto 
a forma não-granulomatosa associa-se a distúrbios autoimu-
nes, drogas e radiação. A doença tem caráter insidioso e sua 
morbidade está diretamente relacionada à compressão de 
estruturas mediastinais, sobretudo vasculares. A tomografia 
computadorizada é considerada o método de escolha para o 
diagnóstico, excluindo malignidades e confirmando a exis-
tência e a extensão do processo fibrótico, frequentemen-
te relacionado a presença de calcificações. Não há terapia 
curativa, sendo o manejo realizado com corticosteroides e 
imunossupressores, além de intervenções específicas como 
dilatação de vias aéreas e angioplastia com stent. O prognós-
tico é variável, com a doença estabilizando ou regredindo na 
maioria dos pacientes.
Conclusões: A Mediastinite Fibrosante é uma condição in-
flamatória crônica rara, benigna, mas com notável potencial 
para complicações graves, tal como a estenose de artérias 
pulmonares, descrita neste caso. O diagnóstico preciso atra-
vés da tomografia computadorizada e arteriografia, associada 
a rápida terapêutica intervencionista, proporcionaram respos-
ta clínica satisfatória.
Autor Responsável: Artur Carsten Amaral
E-mail: artur.ca@live.com
Palavras-Chave: mediastinite, fibrosante, massa, mediastinal, 
radiologia

PD.17.019
SÍNDROME DE PROTEUS: RELATO DE CASOS E 
REVISÃO DA LITERATURA
Autores: SILVA, L. N. M.; MENDES, L. A.; ASSUNÇÃO. 
F. B.; GONÇALVES, F. C.; BASSO, G. B.; MONTEL, D. 
B.; DI FERREIRA, G. F. S. C.; JUNIOR, C. G. R.; GRILL, 
J. A. T.; PEREIRA, H. A. C.; LAJARIN, V. S.; SILVA, A. M.
Instituição: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MI-
SERICÓRDIA DE SÃO PAULO; FLEURY MEDICINA E 
SAÚDE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Este trabalho tem como 
objetivo descrever dois casos de Síndrome de Proteus,  rela-
tando os principais achados de imagens através da tomografia 
computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), e rea-
lizar a revisão da literatura sobre esse tema.
História clínica: Caso 1: Paciente de 9 anos, sexo mascu-
lino, apresenta abaulamento na parede torácica anterior es-
querda há 5 anos, de crescimento progressivo. Nega sinto-
mas respiratórios associados. A TC evidenciou hipertrofia do 
tecido gorduroso de aspecto multicompartimental, envolven-
do a parede toracoabdominal esquerda, espaço extrapleural 
e a cavidade abdominal. Foram observados também cistos 
pulmonares.  Caso 2: Paciente de 15 anos, sexo masculino, 
com história de abaulamento no membro superior direito há 
13 anos, de crescimento progressivo, se estendendo para o 
ombro e parede torácica ipsilaterais. Nega sintomas respi-
ratórios associados. A TC e RM evidenciaram extensa hi-
pertrofia do tecido gorduroso destas regiões, bem como do 
espaço extrapleural direito, mantendo contato com as estru-
turas vasculares e determinando redução volumétrica do pul-
mão ipsilateral. Observa-se ainda hipertrofia do 2° e 3° arcos 
costais direitos.
Discussão e diagnóstico: A Síndrome de Proteus é uma do-
ença rara, relacionada a mutação do gene AKT1, com inci-
dência de 1 a cada 1.000.000 pessoas. Possui amplo espectro 
de apresentações clínicas e radiológicas, caracterizadas pela 
proliferação e distribuição assimétrica e multicompartimen-
tal do tecido adiposo, assimetria dos planos musculares, mal-
formações arteriovenosas, hiperostose, anomalias vertebrais 
e macrodactilia. As manifestações pulmonares mais comuns 
são os cistos e o tromboembolismo. Os achados geralmente 
não são diagnosticados ao nascimento, progredindo rapida-
mente durante a infância e estabilizando até a adolescência. 
Os principais diagnósticos diferenciais são a hemi-hiperpla-
sia lipomatose múltipla e a síndrome de Kippel-Trenaunay.
Conclusões: A Síndrome de Proteus é uma doença rara ca-
racterizada pelo aumento progressivo e assimétrico de gordu-
ra, músculos, ossos e vasos sanguíneos. Devido a sua baixa 
incidência e amplo espectro de apresentações, o diagnóstico 
pode ser desafiador. O conhecimento das principais manifes-
tações clínicas e radiológicas são fundamentais para o correto 
diagnóstico e manejo do paciente.
Autor Responsável: Lucas Nakasone Matos da Silva
E-mail: lucas_nakasone@hotmail.com
Palavras-Chave: Síndrome,Proteus

PD.17.043
MICROANGIOPATIA TUMORAL TROMBÓTICA 
PULMONAR: RELATO DE DOIS CASOS
Autores: GUIMARÃES, R. B.; ROMAN, S. M.; CHOJ-
NIAK, R.; MELO, R. A. B.
Instituição: A.C.CAMARGO CANCER CENTER
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Discutir dois casos de 
microangiopatia tumoral trombótica pulmonar (MTTP) e 
contribuir para o reconhecimento dessa rara complicação.



118 49ª Jornada Paulista de Radiologia

História clínica: Caso 1: Feminino, 28 anos, apresentou 
dispneia e tosse seca progressivas. Possuía antecedente de 
metástase ovariana de adenocarcinoma com células em “anel 
de sinete”. Ao exame físico, apresentava mau estado geral, 
taquicardia, taquipneia e ausculta respiratória com murmúrio 
vesicular reduzido e sibilos esparsos. Os exames laboratoriais 
demonstraram anemia, hipoxemia com alcalose respiratória e 
D-dímero elevado. Foi realizada angiotomografia computa-
dorizada do tórax que excluiu tromboembolismo pulmonar 
e evidenciou sinais de sobrecarga de câmaras direitas, com 
septo interventricular retificado, e padrão intersticial micro-
nodular difuso com árvore em brotamento. Evoluiu com de-
terioração clínica e optou-se pela biópsia pulmonar. Um dia 
após o procedimento, foi a óbito. Caso 2: Feminino, 14 anos, 
com antecedente de adenocarcinoma mucinoso com células 
em ‘’anel de sinete’’ metastático para ovário. Evoluiu com 
febre, piora da função respiratória e tremor de extremidades 
durante internação para instalação de cateter venoso. Iniciou-
-se protocolo para sepse, cujos exames laboratoriais demons-
traram anemia e PCR elevada. Foram realizados exames 
radiológicos que evidenciaram padrão semelhante ao caso 
anterior. Foi submetida à broncoscopia e evoluiu com dor to-
rácica e cianose, com rápida deterioração clínica. No sétimo 

dia de internação, em programação de biópsia, foi a óbito.
Discussão e diagnóstico: O diagnóstico histopatológico do 
primeiro caso e presumido do segundo foram compatíveis 
com MTTP, uma forma rara de embolia pulmonar tumoral 
em que pequenos êmbolos tumorais induzem uma prolifera-
ção fibrocelular da íntima das artérias pulmonares de peque-
no calibre. Isso resulta em hipertensão pulmonar pré-capilar 
progressiva com cor pulmonale agudo/subagudo. A maioria 
dos casos é diagnosticada post mortem e ocorre em pacien-
tes com carcinoma metastático, sendo o estômago o principal 
sítio primário. Os achados radiológicos característicos são 
os descritos nos referidos casos, destacando-se a sobrecarga 
ventricular direita e o padrão em árvore de brotamento centro-
lobular, já que essa é uma das suas poucas causas vasculares.
Conclusões: A MTTP deve ser suspeitada em pacientes on-
cológicos que evoluem com deterioração respiratória na au-
sência de tromboembolismo pulmonar e com padrão de ár-
vore em brotamento na ausência de infecção. O diagnóstico 
precoce evita evolução trágica e interfere no prognóstico.
Autor Responsável: Stefânia Maria Roman
E-mail: stefania_mms@hotmail.com
Palavras-Chave: MICROANGIOPATIA, TUMORAL, 
TROMBOTICA, PULMONAR

TRABALHO ORIGINAL

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.18.005
ASSOCIAÇÃO DOS ACHADOS RADIOLÓGICOS NO 
ULTRASSOM DE PRÓSTATA COM SINTOMAS DO 
TRATO URINÁRIO INFERIOR
Autores: SOUZA, J.P.D.; ROCHA, H.P.; BOTELHO, L.J; 
FILHO, A.F.N.
Instituição: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVER-
SIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar a associação da 
medida da protrusão prostática intravesical (PPI), do volume 
da próstata (VP), do resíduo pós-miccional (RPM) e da es-
pessura da parede da bexiga (EPB) com os sintomas do trato 
urinário inferior.
História clínica:A população do estudo foi constituída por 
homens que realizaram ultrassonografia de próstata por via ab-
dominal em um serviço de radiologia e que concordaram em 
participar do estudo. Não foram incluídos no trabalho pacientes 
com história confirmada ou suspeita de neoplasia da próstata e 
condição médica ou neurológica que pudesse afetar a função 
do trato urinário inferior, exceto a hiperplasia prostática be-
nigna (HPB). Todos os pacientes foram avaliados pelo escore 
internacional de sintomas prostáticos (IPSS), escore de avalia-
ção de qualidade de vida relacionada aos sintomas urinários e 
ultrassom (US) por via abdominal para avaliação das medidas. 
Os pacientes foram divididos em dois grupos, e foram instituí-
dos pontos de corte normais e anormais para as medidas.
Resultados e discussão: Este trabalho foi idealizado consi-
derando a relevância clínica da HPB, a utilidade diagnóstica 

ULTRASSONOGRAFIA

que a US tem nesta população e a necessidade de padroni-
zação, uniformidade e aplicabilidade dos resultados deste 
método de imagem. Participaram 81 pacientes, cuja média 
de idade foi 59,8±9,3. A média do IPSS no grupo IPSS leve 
foi 3,7±2,1 e no grupo IPSS moderado-severo foi 18,6±7,1. 
A média da PPI foi 3,6±4,24 no grupo IPSS leve e 8,4±5,6 no 
grupo IPSS moderado-severo (p < 0.001). Observou-se que 
83,33% dos pacientes com PPI > 10 mm, 82,76% com EB > 
5 mm, 88,24% com VP > 40 ml e 89,47% dos pacientes com 
RPM > 50 cm³ tinham sintomas moderados a severos.
Conclusões: As médias das medidas tiveram um aumento 
significativo com a severidade dos sintomas. Foi demonstra-
da uma correlação estatisticamente significativa entre todas as 
medidas e o grupo IPSS moderado-severo, mostrando que estas 
medidas podem ter uma importante utilidade clínica, podendo 
servir como ferramenta para o diagnóstico e predizer a necessi-
dade de tratamento e acompanhamento dos casos.  Concluímos 
a primeira fase desse estudo propondo o desenvolvimento de 
um sistema de escore radiológico que quantifique estas medi-
das e oriente de forma melhor o seu uso na prática diária.
Autor Responsável: João Paulo Dalazen de Souza
E-mail: joao.dalazen@gmail.com
Palavras-Chave: Benign prostatic hyperplasia,ultrasoun-
d,International Prostate Symptom Score,diagnostic

TEMAS LIVRES (TL)

TL.18.001
CONTRIBUIÇÃO DA ULTRASSONOGRAFIA COMO 
MÉTODO DIAGNÓSTICO DE TUMORES GLÔMI-
COS SUBUNGUEAIS.
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Autores: SILVA, V. R.; ZAVARIZ, J. D.; BOUER, M.; SER-
NIK, R.; GABBI, T. V. B.; FILHO, A.M.A.; ORLANDI, R.; 
NICO, M. M. S.; SANTOS, M. V. P. Q.
Instituição: INSTITUTO DE RADIOLOGIA DO HOSPI-
TAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O tumor glômico é uma 
neoplasia benigna de ocorrência rara, porém debilitante pela 
dor e com alta recorrência após a excisão cirúrgica devido à 
dificuldade de visibilização para uma remoção completa. O 
objetivo desse estudo foi avaliar a capacidade da ultrassono-
grafia para confirmação diagnóstica, fazendo a correlação com 
o resultado anatomopatológico pós-cirúrgico.
História clínica: Este estudo foi realizado de forma retrospec-
tiva, com levantamento dos casos suspeitos acompanhados no 
Departamento de Dermatologia do Hospital XXX,  que realiza-
ram exames de imagem por ultrassonografia no Departamento 
de radiologia e tratamento cirúrgico estudados entre o período 
de 2007 e 2018. Foram realizadas ultrassonografias de unha 
com transdutor de alta freqüência (18MHz), nas quais foram 
avaliadas as seguintes características da(s) lesão(ões): forma, 
contornos, ecogenicidade, dimensões, padrão de vasculariza-
ção, localização, distâncias pertinentes e alterações associadas.
Resultados e discussão: Em análise preliminar houve alta 
concordância entre o diagnóstico ultrassonográfico de tumor 
glômico e o diagnóstico anátomo patológico pós-cirúrgico dos 
nódulos, compatível em cerca de 75% dos resultados Em cerca 
de 15% a ultrassonografia identificou o nódulo, mas o aspecto 
não foi típico de tumor glômico e em um caso de ultrassono-
grafia foi falso negativo. Dentre os achados ultrassonográficos, 
evidenciou-se um padrão mais recorrente de nódulos: ovalados, 
hipoecogênicos, de contornos regulares e bem definidos, vas-
cularizado ao Doppler. A maioria localizado na matriz ungueal 
e com irregularidade da superfície óssea falangeana associada.
Conclusões: O estudo ultrassonográfico da unha pode ser 
útil na confirmação de tumores glômicos mesmo nos casos 
de quadro clinico duvidoso, uma vez que se mostrou como 
método diagnóstico altamente sensível e específico. Apresen-
ta um padrão imagineológico típico das lesões em mais de 
70% dos casos, o que facilita a sua reprodutibilidade.
Possui custo bem mais baixo em relação à Ressonância Mag-
nética. Foi eficaz na detecção de lesões com até 2 mm no 
menor eixo. A importância também reside na descrição por-
menorizada das dimensões e das distâncias das lesões para 
estruturas anatômicas, permitindo melhor programação cirúr-
gica da excisão, para minimizar a chance de recorrência.
Autor Responsável: VIVIAN REGINA SILVA
E-mail: vivianregina.med@gmail.com
Palavras-Chave: GLOMUS,TUMORS,SUBUNGUAL,UL-
TRASONOGRAPHY,ULTRASOUND,DIAGNOSIS

ENSAIO PICTÓRICO

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.18.001
AVALIAÇÃO POR IMAGEM DO RIM TRANSPLAN-
TADO: O PAPEL DA ULTRASSONOGRAFIA COM O 
ESTUDO DOPPLER
Autores: FURTADO, R. S. O. P. ; DUTENHEFNER, E. E. 

; GOMES, A. I. ; PONTE, M. P. T. R. ; LANGE FILHO, R.; 
NETO, M. J. F. ; QUEIROZ, M. R. G.; FUNARI, M.B.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
HOSPITAL MUNICIPAL VILA SANTA CATARINA
Introdução e objetivo(s): O transplante renal é o tratamen-
to de escolha para a maioria dos pacientes que se encontram 
em estágio final de nefropatia crônica por suas diversas cau-
sas, possibilitando uma maior sobrevida em comparação às 
técnicas dialíticas. Por sua vez, os enxertos têm cada vez mais 
durabilidade, devido ao refinamento das técnicas cirúrgicas e 
ao surgimento de melhores drogas imunossupressoras.É cres-
cente a importância das complicações pós-cirúrgicas precoces 
e tardias. Neste contexto, a avaliação por Ultrassonografia com 
Doppler desempenha papel preponderante no acompanhamen-
to destes pacientes, permitindo detecção das possíveis compli-
cações, precoces e tardias. O presente ensaio pictórico reúne 
complicações e suas características de imagem, para auxiliar na 
sua identificação pelo radiologista.
Método(s): Foram selecionados casos do grupo de ultrasso-
nografia do nosso serviço, demonstrando complicações do 
transplante renal, incluindo: 1. Uropatia obstrutiva causando 
hidronefrose e hidroureter 2. Coleções (urinoma, hematoma, 
abscessos, linfocele) 3. Trombose/estenose de artéria renal 
4. Trombose/estenose de veia renal 5. Pseudoaneurismas 6. 
Fístula arteriovenosa intrarenal.
Discussão: O transplante renal inclui a colocação do enxer-
to na fossa ilíaca, mais comumente direita. A anastomose 
da artéria renal se faz com a artéria renal doadora no caso 
de doador vivo, e com enxertia de segmento aórtico quando 
doador cadavérico. Já a anastomose venosa é feita com a 
veia ilíaca externa. Por fim, é feita a ureteroneocistostomia 
ou anastomose com o ureter nativo para reestabelecer o flu-
xo urinário. O conhecimento da técnica cirúrgica utilizada 
aumenta a qualidade da avaliação. A análise ultrassonográ-
fica do rim enxertado inicia-se em Modo B, observando o 
espaço perirrenal, na pesquisa de eventuais coleções, e en-
tão avaliando a diferenciação corticomedular e o tamanho 
renal. No modo Doppler, avalia-se patência da artéria e veia 
renais, bem como descartando eventuais estenoses especial-
mente na região da anastomose. Os parâmetros esperados 
são velocidade de fluxo menor que 200 cm/seg. Avalia-se 
ainda as artérias intrarrenais, onde pesquisamos o índice de 
resistência destes vasos. Valores maiores podem caracterizar 
disfunção do enxerto.
Conclusões: A ultrassonografia desponta como método acessí-
vel de avaliação e detecção de complicações precoces e tardias, 
sobretudo vasculares, do enxerto renal. O conhecimento do ra-
diologista sobre as características ultrassonográficas e possíveis 
alterações mórbidas do enxerto é de crescente importância.
Autor Responsável: renata silveira olimpio de paula furtado
E-mail: re.depaula@gmail.com
Palavras-Chave: ultrassonografia, doppler, transplante, renal

PI.18.002
ULTRASSOM FOCALIZADO DE ALTA INTENSIDA-
DE (HIFU) COMO TERAPIA FOCAL NO CÂNCER DE 
PRÓSTATA
Autores: SOUSA, J.C.O ;
Instituição: NÚCLEO DE PESQUISA CIENTIFICA E 
ACADÊMICA DE RADIOLOGIA (NPCAR)
Introdução e objetivo(s): A utilização de terapias minima-
mente invasivas para o câncer de próstata (CaP)   têm ganha-
do destaque na atualidade devido  as inúmeras consequências  
e o impacto biopssicocial que as terapêuticas convencionais 
produzem na qualidade de vida do paciente com CaP.  As 
terapias focais (TF) surgem  no CaP como terapias minima-
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mente invasivas  de  potencial intermediário entre seguimento 
ativo e tratamentos radicais (prostatectomia radical (PR), ra-
dioterapia externa (RT),braquiterapia (BT) e crioterapia (CT)) 
,possuindo  ótimas perspectivas de unir controle do câncer à 
redução da morbidade. A ultrassonografia de alta intensidade 
focada (HIFU) figura como a principal forma de TF que pode 
ser aplicada no CaP devido a possibilidade de aplicação  em 
toda a extensão da  glândula   prostática  ou ainda somente em 
parte(s) dela de forma efetivamente não invasiva (sem invasão 
tecidual). O presente estudo visa relatar a atuação do HIFU 
no câncer de próstata utilizando  a descrição dos parâmetros 
técnicos e oferecendo múltiplas imagens deste procedimento 
em pacientes diagnosticados com esta neoplasia.
Método(s): Trata-se de um estudo bibliográfico, descritivo 
e exploratório aliado a ensaio pictórico. A revisão literária 
congregou artigos cientificos; pesquisas de campo; disserta-
ções; teses sem recorte temporal de datação de publicação e 
redação em inglês e português. O ensaio pictórico agrupou 
imagens tanto do procedimento técnico de HIFU quanto da 
utilização do HIFU no CaP.
Discussão: O HIFU é uma abordagem não invasiva que se 
apresenta como uma opção de terapia curativa atraente  fazen-
do o uso da  energia de ultrassom aplicada  precisamente  para 
atingir a necrose das células tumorais sem radiação ou excisão 
cirúrgica.  O HIFU é utilizado clinicamente no tratamento do 
câncer de próstata da seguinte forma: na próstata inteira; me-
tade da próstata (hemi--HIFU) ou, ainda, em “L”; de forma 
“localizada” (área de positividade de uma biópsia e/ou onde 
exames apontem para uma única área com doença).
Conclusões: A contribuição do HIFU para a qualidade de 
vida do paciente com CaP reside na possibilidade de  adiar 
a necessidade de terapias invasivas associadas a uma maior 
morbidade  propiciando um período mais longo sem o risco 
de viver com efeitos colaterais no trato geniturinário relacio-
nados ao tratamento.
Autor Responsável: Joyce Caroline
E-mail: joycecarolinedeoliveira@hotmail.com
Palavras-Chave: High Intensity Focused Ultrasound;,Focal 
Therapy;,Prostate cancer

PI.18.003
AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DOS URETE-
RES: MUITO ALÉM DOS CÁLCULOS
Autores: HORIE, MKS; YONEKURA,I; FONSECA, 
EKUN; DUTENHEFNER, EE; LANGE FILHO, R; DIAS 
DA SILVA, PS; RAHAL JÚNIOR, A;QUEIROZ, MRG; 
FRANCISCO NETO, MJ; FUNARI, MBG
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
HOSPITAL MUNICIPAL VILA SANTA CATARINA
Introdução e objetivo(s): A ultrassonografia costuma ser o 
método inicial de avaliação por imagem nas queixas de dor 
abdominal, muitas vezes com suspeita de origem renal. Ge-
ralmente a avaliação dos rins e das vias urinárias pela ultras-
sonografia costuma concentrar-se no estudo do parênquima 
renal e da bexiga urinária, nem sempre detalhando os urete-
res. No entanto, tais estruturas frequentemente também são 
sítio de diversas doenças. O presente estudo reúne uma cole-
ção de casos que demonstram a importância do estudo por-
menorizado dos ureteres, trazendo diversos exemplos de do-
enças com envolvimento dos mesmos, que foram detectadas 
e detalhadas por meio da ultrassonografia. Também trazemos 
um pouco da nossa experiência com avaliação dinâmica dos 
ureteres no estudo do refluxo vesicoureteral e da sua peristal-
se, com correlação com a radiologia convencional.
Método(s): Foi feita exaustiva revisão da literatura e foram 
selecionados diversos casos ilustrativos de ultrassonografia 

dos ureteres que abordam desde cálculos impactados até en-
volvimento dessas estruturas por doenças granulomatosas e 
neoplásicas, afecções congênitas e armadilhas na sua avalia-
ção. Além disso, trazemos a técnica de avaliação dinâmica 
do refluxo ureteral com correlação com os estudos de radio-
logia convencional.
Discussão: Muitas vezes esquecidos na avaliação ultrasso-
nográfica do trato urinário, os ureteres podem ser sítio de 
inúmeras afecções, devendo ser estudados de forma cuida-
dosa ao método, conforme ilustrado pelos diferentes casos 
que reunimos e que incluem desde doenças encontradas de 
maneira corriqueira no dia-a-dia do ultrassonografista, como 
também algumas manifestações incomuns e algumas doen-
ças raras que podem acometer essas estruturas e devem ser 
conhecidas. Também é destacada utilização da técnica para 
estudo dinâmico em tempo real sem a utilização de radiação 
ionizante na caracterização de refluxo vesicoureteral.
Conclusões: O estudo ultrassonográfico dos ureteres permi-
te inúmeros diagnósticos, muito além da simples avaliação 
de cálculo impactado e consequente dilatação a montante. 
Avaliação cuidadosa dessas estruturas deve ser, portanto, de 
conhecimento de todo o ultrassonografista.
Autor Responsável: Eduardo Kaiser Ururahy Nunes Fonseca
E-mail: edukaiser_unf@hotmail.com
Palavras-Chave: ultrassonografia,ureter,Neoplasias Urete-
rais,Ureterolitíase,tuberculose,leucemia,refluxo vesicoureteral

PI.18.004
LESÕES ESPLÊNICAS FOCAIS E DIFUSAS: COMO IN-
TERPRETAR OS ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS
Autores: GOMES, A. I.; DUTENHEFNER, E. E.; FUR-
TADO, R.S.O.P.; QUEIROZ, M.R.; NETO, M.J.F.; 
 FUNARI, M.B.G.
Instituição: HOSPITAL MUNICIPAL VILA SANTA  
CATARINA
Introdução e objetivo(s): Um grande número de doenças 
pode afetar o baço. As patologias esplênicas podem ser clas-
sificadas nas seguintes categorias: doenças congênitas (baço 
acessório, poliesplenia e asplenia); trauma; processos infla-
matórios (abscessos, tuberculose, candidíase, histoplasmose 
e sarcoidose); distúrbios vasculares (infarto, malformação 
arteriovenosa); tumores benignos (cistos, hemangiomas e ha-
martomas); tumores malignos (sarcomas, linfomas e metás-
tases); e outros doenças que afetam o baço de maneira difusa 
(hipertensão portal, doença de Gaucher e anemia falciforme) 
ou focal (nodulos de Gamna-Gandy).  A ultrassonografia 
(US) desempenha um papel importante no diagnóstico, uma 
vez que tem a capacidade de delinear características distin-
tas entre lesões malignas e benignas. Este ensaio iconográ-
fico propõe uma abordagem prática das lesões esplênicas de 
acordo com sua etiologia, reunindo algumas características 
ultrassonográficas específicas para orientar seu diagnóstico.
Método(s): Foram utilizados casos ilustrativos do grupo 
de ultrassonografia do nosso departamento, demonstrando 
as principais lesões esplênicas na US: 1. Poliesplenia; 2. 
Baço acessório; 3. Cisto; 4. Hemangioma; 5. Tuberculose; 
6. Candidíase; 7. Abscesso; 8. Infarto esplênico; 9. Traço 
falciforme com nódulos esplênicos de parênquima preser-
vado; 10. Linfoma.
Discussão: A US tem a finalidade de analisar a arquitetura 
interna da lesão, detectando calcificações (o que sugere pro-
cessos de longa duração), gás no interior da lesão (geralmente 
relacionado a infecção bacteriana), edema perilesional (su-
gestivo de acometimento agudo), os padrões de vasculariza-
ção, além da detecção de outros achados associados, como 
linfadenopatias. Lesões malignas, especialmente metástases, 
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são mais frequentemente multifocais, difusas e mal definidas 
devido ao seu rápido crescimento. O ultrassom convencional 
pode fornecer o diagnóstico sindrômico na doença esplênica 
difusa, cujo achado principal é o aumento agudo ou crônico 
do tamanho do órgão. Esplenomegalia pode ser causada por 
infecções, doenças do fígado ou do sangue, problemas no sis-
tema linfático ou outras condições.
Conclusões: A US desempenha um papel importante na 
detecção de lesões esplênicas e pode ser o método de es-
colha para avaliação inicial e acompanhamento. Isso torna 
primordial o papel do radiologista no reconhecimento dos 
padrões típicos de imagem, permitindo um diagnóstico mais 
assertivo. Entretanto, o aparecimento de lesões esplênicas é 
bastante inespecífico, portanto, o conhecimento completo da 
história clínica e dos achados associados pode ser de grande 
importância no diagnóstico diferencial.
Autor Responsável: Andressa Inácio Gomes
E-mail: andressainaciog@gmail.com
Palavras-Chave: spleen,lesions,focal,diffuse,ultrasound

PI.18.006
ULTRASSONOGRAFIA DAS ARTÉRIAS CERVICAIS 
- ESTADO DA ARTE: TÉCNICA DE EXAME, AVA-
LIAÇÃO DOPPLER, ESTUDOS PÓS-OPERATÓRIOS, 
PAPEL DO CONTRASTE DE MICROBOLHAS E OU-
TRAS AFECÇÕES
Autores: FONSECA, EKUN; HORIE, MKS; YONEKURA, I; 
VENTURA, CA; DUTENHEFNER, EE; LANGE FILHO, R; 
QUEIROZ, MRG; FRANCISCO NETO, MJ; FUNARI, MBG
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
HOSPITAL MUNICIPAL DA VILA SANTA CATARINA
Introdução e objetivo(s): A ultrassonografia das artérias 
cervicais é método não-invasivo para avaliação da pervieda-
de vascular e que permite estudo de fluxo e avaliação morfo-
lógica simultânea, sem depender de contrastes nefrotóxicos 
ou radiação ionizante, sendo valorosa tanto antes quanto após 
o tratamento das estenoses. 
O presente estudo revisa desde os princípios básicos como 
também detalha os aspectos habituais e patológicos no pós-
-operatório das carótidas, também ilustrando outras doenças 
que acometem as artérias do pescoço.
Método(s): Foi feita exaustiva revisão da literatura e foram 
selecionados diversos casos ilustrativos de estudo ultrasso-
nográfico das artérias cervicais contemplando desde a técnica 
de exame, como também avaliação da doença aterosclerótica 
antes e após tratamento cirúrgico e endovascular, papel do 
contraste de microbolhas, bem como outras doenças da re-
gião como tumores do bulbo carotídeo, afecções inflamató-
rias, dissecções e aneurismas.
Discussão: O estudo ultrassonográfico das artérias cervicais 
permite grande detalhamento das carótidas e das vertebrais 
reunindo avaliação morfológica e funcional em um mesmo 
exame, tornado-o método essencial.
Além disso, o advento do contraste de microbolhas permitiu 
maior grau de assertividade na diferenciação entre oclusões 
e suboclusões, com impacto direto na conduta e prognósti-
co destes pacientes. Também apresenta elevada acurácia na 
avaliação pós-operatória das carotidas, de modo que se torna 
essencial que o radiologista conheça o aspecto pós-operatório 
normal no modo B e no estudo Doppler.  Esse exame permite 
ainda avaliar outras afecções dessas artérias como por exem-
plo, arterites, carotidínia, roubo da subclávia e tumores na 
região do bulbo carotídeo.
Conclusões: A ultrassonografia é consagrada como método 
inicial de escolha para avaliação das artérias cervicais, prin-
cipalmente no contexto de estenoses e doença ateromatosa. 

Suas aplicações, no entanto, transcendem tais afecções tra-
zendo informações primordiais na avaliação pós-operatória 
e permitindo caracterizar inúmeras outras doenças desses 
vasos. Cabe portanto, ao ultrassonografista não somente 
conhecer essa avaliação inicial, como também identificar 
os achados esperados no pós-operatório, caracterizar outras 
afecções dessas artérias e está familiarizado com a utilização 
do contraste de microbolhas.
Autor Responsável: Eduardo Kaiser Ururahy Nunes Fonseca
E-mail: edukaiser_unf@hotmail.com
Palavras-Chave: Microbolhas,Artérias Carótidas,Doenças 
das Artérias Carótidas,Endarterectomia das Carótidas,Este-
nose das Carótidas

PI.18.009
FALSO NEGATIVO EM LESÕES DE MAMA: O QUE 
ELAS PODEM ENSINAR
Autores: HORIE, M.K.S.; FONSECA, E.K.U.N.; PEIXO-
TO, M.; SHITARA, F.; YANO, L.; FEDERICCI,E.; RIBEI-
RO, R.L.M.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
HOSPITAL MUNICIPAL DA VILA SANTA CATARINA
Introdução e objetivo(s): A triagem mamográfica já provou 
ajudar a reduzir a mortalidade por câncer de mama. Além da 
mamografia, a ressonância magnética das mamas também é 
usada em programas de rastreamento para mulheres com risco 
cumulativo de câncer de mama ao longo da vida. Recentemente, 
artigos científicos discutiram questões relacionadas a erros no 
diagnóstico de câncer. Entre eles estão os danos relacionados a 
esses erros e o fato de que o câncer de mama não identificado 
foi um dos erros diagnósticos mais frequentes relacionados ao 
câncer, implicados em alegações de negligência. O objetivo des-
ta exposição é apresentar exemplos de exames falsos negativos 
e discutir as possíveis causas e como aprender com esses casos 
para evitar erros semelhantes no futuro.
Método(s): Foi realizada uma revisão exaustiva da literatu-
ra e selecionados diversos casos ilustrativos de falso negati-
vo, lesões perdidas e lesões mal interpretadas em exames de 
rastreamento do câncer de mama. Além disso, discutiremos 
brevemente a importância de uma auditoria médica em um 
Centro Diagnóstico por Imagem da Mama e como aprender 
com esses casos.
Discussão: Tentando evitar esses erros, uma das ações mais 
importantes é ter um programa abrangente de avaliação da 
qualidade. Este tipo de programa envolve muitos passos e um 
deles é a avaliação da precisão de interpretação das imagens. 
Isso é conhecido como auditoria médica. 
Portanto, a auditoria pode ser um método muito útil para for-
necer um feedback a um grupo de radiologia da mama sobre 
o seu sucesso em atingir os padrões de desempenho.
Conclusões: Para melhorar o padrão de atendimento em qual-
quer Centro de Imagem Diagnóstico em Mama, é obrigatório 
ter um programa abrangente de avaliação da qualidade. Nesse 
programa, alguns indicadores-chave de desempenho devem ser 
medidos. Casos falso negativo são um desses indicadores. É im-
portante saber não apenas o número de exames falso-negativos, 
mas também as razões para esses eventos ocorrerem, porque en-
tre essas lesões, serão encontrados cânceres perdidos. Conhecer 
as causas das lesões perdidas guiará as ações corretivas.
Autor Responsável: MATHEUS KIYOSHI SIQUEIRA 
HORIE
E-mail: matheus_horie@hotmail.com
Palavras-Chave: Mama,Neoplasias da Mama,Falso-Negati-
vas,Mamografia,ressonância magnética
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PI.18.012
FRATURAS OCULTAS - IDENTIFICANDO O FOCO 
COMO ULTRASSOM
Autores: HUMMEL A. D.; PONTE, M.P.T.R.; DUBINCO 
A. ; BISOLO L.; YONEKURA, I.; RAHAL JR., A.; FRAN-
CISCO-NETO M.J.; FUNARI M.B.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): A detecção de pequenas fraturas 
ósseas é, muitas vezes, desafiadora para médicos do staff de 
emergência, clínicos, cirurgiões e também radiologistas. Nos 
últimos anos, o desenvolvimento de transdutores lineares de 
excelente definição, bem como a imersão do radiologista den-
tro do espaço físico dos pronto-atendimentos, levou ao uso 
crescente da ultrassonografia na detecção de fraturas ocultas, 
em número cada vez maior de lugares. As radiografias podem 
apresentar baixa sensibilidade para detecção de fraturas em 
alguns sítios. A avaliação dos Raios-X por clínicos é cada vez 
mais limitada, a começar de sua formação. Este trabalho visa 
elencar de maneira didática os principais aspectos ultrassono-
gráficos das fraturas em diferentes sítios ósseos, demonstran-
do onde o ultrassonografista fez a diferença.
Método(s): Foram utilizadas imagens de radiografias (RX), 
ultrassom (US), tomografias (TC) e ressonância magnética 
(RM) de paciente admitidos no pronto-atendimento. Compa-
rados resultados de outros métodos com aqueles de ultrasso-
nografia. A ultrassonografia foi realizada utilizando o trans-
dutor linear de 12 MHz no local específico da dor.
Discussão: ?A detecção de fraturas ocultas, menos sintomáti-
cas, em âmbito emergencial, são um desafio permanente. De 
um lado temos as radiografias simples, de baixo custo,  sensí-
veis para a detecção de fraturas mais evidentes, todavia com 
menor sensibilidade para pequenas fraturas. De outro lado 
a RM que pode ser considerada padrão ouro, apesar do alto 
custo. A US representa exame sensível e específico em mãos 
experientes. ?A sensibilidade para detecção de fraturas nas 
costelas pode chegar a 90% no US e 15% para as radiografias, 
ambas com especificidade de 100% (VPP: respectivamente 
de 100% e 100% e VPN: respectivamente de 20% e 69%), 
conforme relatado por GRIFFITH et al. Em nosso trabalho 
trouxemos fraturas de diferentes sítios, algumas bastante sutis.
Conclusões: A avaliação ultrassonográfica de fraturas pode 
ser utilizada de maneira a auxiliar no diagnóstico de fraturas 
ocultas. Método de baixo custo, sensível, específico, e total-
mente adequado às necessidades de unidades de pronto-aten-
dimento, promovendo diagnóstico em tempo real.
Autor Responsável: André Dubinco
E-mail: dubinco@hotmail.com
Palavras-Chave: fraturas,ocultas,ultrassonografia,emergência

PI.18.013
AJUSTE FINO DO ULTRASSOM PARA PRINCIPIAN-
TES – ESTADO DA ARTE
Autores: NUNES, L.M.A.O.; DEFENDI, L.A.; ALCALA, 
J.M.; DUTENHEFNER, E.E.; RAHAL JR., A.; SAVOIA, P.; 
FRANCISCO-NETO, M.J.; FUNARI, M.B.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): Dentre os métodos de imagem, 
o ultrassom é o mais amplamente disponível e acessível ao 
grande público. É totalmente operador dependente, o que o 
torna único: é necessário treinamento específico dos profis-
sionais operadores, não apenas quanto à aquisição e inter-
pretação das imagens, mas também quanto ao ajuste fino dos 
aparelhos de ultrassonografia, cada vez mais complexos e 
com ferramentas múltiplas. Uma lesão pode ou não ser iden-
tificada a depender dos parâmetros do aparelho. O objetivo 

deste ensaio pictórico é introduzir e aprofundar conceitos 
fundamentais na realização do Modo B, Doppler Colorido, 
Pulsátil e Power Doppler,  ilustrando com imagens o impacto 
do ajuste destes parâmetros, com foco fundamental nos pro-
fissionais iniciantes.
Método(s): Será realizada breve revisão da física ultrassono-
gráfica, incluindo orientações sobre a  escolha do transdutor 
ideal. Serão utilizadas imagens de diversos órgãos como tireoi-
de, carótidas, fígado e rins com e sem o preset adequado, de 
modo comparativo. Serão abordados os ajustes dos parâmetros 
do ultrassom no Modo B, tais como foco, brilho, profundidade, 
escala de cinzas, velocidade de varredura e os parâmetros no 
Modo Doppler, como PRF, filtro de parede, correção do ângulo 
e inclinação da caixa de amostragem. Ao final, será realizada 
breve revisão sobre algumas patologias mais prevalentes e os 
principais ajustes para otimizar a documentação.
Discussão: A curva de aprendizado da ultrassonografia passa 
pelo conhecimento dos aparelhos, aprofundamento nos parâ-
metros físicos e de imagem, e posterior aplicação em diferen-
tes regiões. É um aprendizado contínuo e não finito. Os apare-
lhos de ultrassom são os olhos do examinador. Portanto, para 
enxergar bem, é preciso dominar os aparelhos. A mensagem 
deste painel estimula a imersão nas plataformas física e de 
ajustes dos aparelhos, bem como aprimoramento continuado.
Conclusões: O aprimoramento da interface aparelhos / ope-
rador é de suma importância para todos os radiologistas. Par-
ticularmente na ultrassonografia, profissionais iniciantes pre-
cisam ser treinados de modo intenso no ajuste dos aparelhos, 
dominando suas potencialidades.
Autor Responsável: Leticia Nunes
E-mail: leticia.ma.on@gmail.com
Palavras-Chave: Ultrassonografia,Ajuste,Parâmetros

PI.18.015
ELASTOGRAFIA DA TIREOIDE – PRINCÍPIOS E 
TÉCNICAS
Autores: DEFENDI L.A.; KUSSANO, I.C.T; RAHAL JR.A.; 
FALSARELLA P.M.; SAVOIA P.; VENTURA C.A.; CRUZ-
-SANTOS A.R.; FRANCISCO-NETO-M.J.; FUNARI M.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): Nódulos tireoidianos são frequen-
tes na população, estimando-se sua prevalência em até 50%. A 
ultrassonografia (US) o método de investigação mais sensível.  
Nos últimos anos, o sistema TI-RADS ganhou importância na 
classificação dos nódulos tireoidianos, auxiliando a separá-los 
entre aqueles que podem ser acompanhados e aqueles que me-
recem ser investigados. Na diferenciação entre nódulos ma-
lignos e benignos, a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) 
é o procedimento mais utilizado, porém é invasivo e tem alta 
taxa de resultados indeterminados. Uma vez que os nódulos 
malignos são caracterizados por seu estroma firme (reação 
desmoplásica), a elastografia tireoidiana emerge como uma 
ferramenta promissora na avaliação tecidual, sendo aplicada 
há alguns anos com excelente correlação com a PAAF. O ob-
jetivo deste ensaio é revisar os princípios e técnicas na reali-
zação do exame, ilustrando com casos do serviço.
Método(s): Pode-se utilizar a elastografia por compressão 
(CE), a elastografia por ondas de cisalhamento (SWE) ou a 
elastografia Sound Touch (STE), esta capaz de fornecer ma-
pas de rigidez com relação elástica e módulo de cisalhamento 
no mesmo equipamento. Toda lesão-alvo é examinada em 
modo B, com volumetria e classificação TI-RADS. Durante 
os elastogramas, solicita-se que os pacientes permaneçam em 
decúbito dorsal e sem movimentar-se.
Discussão: Elastografia é um método não invasivo para ava-
liação das características mecânicas dos tecidos (elasticida-
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de e rigidez). A tireoide é um órgão superficial, facilitando o 
acesso por todas as técnicas elastográficas. A análise das ca-
racterísticas do nódulo é feita por processamento de sinal. Di-
ferentes marcas de aparelhos podem utilizar os métodos SE, 
SWE, ou STE, bem como inovações adicionadas anualmente. 
Além da caraterização de lesões primárias, o método é útil na 
avaliação de tecidos pós-tireoidectomia, pseudo-nódulos em 
tireoidites, e nódulos de paratireoide, por vezes confundidos 
com lesões tireoideanas. A técnica é igualmente útil na ava-
liação da adenopatia cervical.
Conclusões: Compreendida sua técnica e interpretação, a 
elastografia é uma técnica valiosa que pode ser integrada ao 
exame convencional da tireoide sem adição de tempo signi-
ficativo ao exame.
Autor Responsável: LARISSA DE ANDRADE DEFENDI
E-mail: LARIAD@GMAIL.COM
Palavras-Chave: tireoide,elastografia,TIRADS,PAAF

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.18.001
ACHADOS EXTRA-GINECOLÓGICOS DE ULTRAS-
SONOGRAFIA ENDOVAGINAL
Autores: VAZ, A.; GUSATTI, A. A.; REIFEGERSTE, C. P.; 
TRIPPIA, C. R.; LINHARES, L. S.
Instituição: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRA-
ÇAS, CURITIBA, PARANÁ, BRASIL
Introdução e objetivo(s): A ecografia endovaginal é uma 
modalidade de exame de imagem com sua ampla dispo-
nibilidade e aceitação devido à ausência de radiação ioni-
zante, baixo custo e facilidade de execução e interpretação 
por profissionais devidamente capacitados. Sua finalidade 
primordial consiste na avaliação dos órgãos ginecológicos; 
entretanto, pode caracterizar alterações de estruturas adja-
centes. Portanto, o objetivo do presente trabalho consiste 
em ilustrar alterações não ginecológicas caracterizadas em 
ultrassonografia endovaginal.
Método(s): Uma série de casos foram selecionados a partir 
do banco de imagens de um dos autores. Foram incluídas al-
terações intestinais (apendicite, diverticulite, pólipo, colite, 
adenocarcinoma colorretal), urinárias (rim pélvico, uretero-
litíase, ureterocele, divertículo uretral) e outras (corpo estra-
nho, carcinomatose peritoneal).
Discussão: Alterações pélvicas extra-ginecológicas in-
cidentais e patologias não-ginecológicas que simulam  
queixas ginecológicas podem ser detectadas ao ultrassom 
endovaginal.
Conclusões: O conhecimento dos aspectos de imagem dos 
achados extra-ginecológicos favorece o diagnóstico correto e 
o encaminhamento adequado dessas pacientes.
Autor Responsável: Anderson Azzolini
E-mail: AZZOLINI.ANDERSON@GMAIL.COM
Palavras-Chave: Pelvis,Obstetric and Gynecologic Diag-
nostic Technics,Ultrasonography,nongynecologic pelvic fin-
dings,Gastrointestinal Diseases

PD.18.002
ACHADOS CLÁSSICOS E INCOMUNS NA ULTRAS-
SONOGRAFIA DO TRAUMA ESCROTAL
Autores: OLIVEIRA, T.F.T.; CALEGARI, M.C.; MARTINS, 
R.O.; MELO, F.G.; GOMES, V.A.; VASCONCELOS, R.A.

Instituição: INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DIS-
TRITO FEDERAL
Introdução e objetivo(s): Demonstrar os achados ultrassono-
gráficos mais frequentes e também os incomuns no contexto 
de trauma escrotal, enfatizando os que definem terapia conser-
vadora ou intervenção cirúrgica.
Método(s): Avaliamos um grande número de casos de trau-
ma escrotal, a maioria subagudos, demonstrando achados 
ultrassonográficos clássicos como hematoma, fraturas e 
rupturas testiculares. Identificamos também complicações 
dessas condições, correlacionando-as com dados cirúrgicos 
e anatomopatológicos, além da detecção acidental de um se-
minoma testicular.
Discussão: O trauma testicular é a terceira causa mais comum 
de dor escrotal aguda e o ultrassom é a modalidade de escolha 
para essa avaliação, pois fornece uma avaliação não invasiva, 
dá suporte para o tratamento clínico e identifica as compli-
cações associadas. O método também possibilita um acom-
panhamento seguro dos pacientes, além de detectar tumores 
acidentais, o que ocorre em 10% dos casos.
Conclusões: As lesões por trauma escrotal acometem não 
apenas os testículos, mas também o tecido circundante e a ul-
trassonografia com o Doppler representa a modalidade de es-
colha para a sua avaliação inicial. Como o reconhecimento e 
abordagem terapêutica precoces geralmente asseguram uma 
boa evolução do quadro, preservando a função e vitalidade 
das estruturas envolvidas, é muito importante que o radiolo-
gista conheça as diferentes apresentações ultrassonográficas 
nesse contexto.
Autor Responsável: THAIS FIGUEIREDO TEODORO DE 
OLIVEIRA
E-mail: thais_fto@hotmail.com
Palavras-Chave: scrotal trauma,testicular trauma,ultrasoun-
d,imaging

PD.18.006
ATUALIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO TI-RADS: RE-
VISÃO E TREINAMENTO
Autores: FIGUEIREDO, M.A.P.; NETO, M.J.F.; JUNIOR, 
A.R.; VIEIRA, F.A.C.; FUNARI, M.B.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): Nódulos tireoideanos são achados 
frequentes na ultrassonografia cervical. A maioria destes nódu-
los são benignos, portanto um grande número de casos é sub-
metido à biópsia para identificar uma pequena quantidade de 
tumores. Desde 2009, muitas sociedades médicas propõem sis-
temas de estratificação de risco baseados em achados ultrasso-
nográficos, com o objetivo de identificar nódulos que requerem 
seguimento da investigação. Em 2012, o Colégio Americano 
de Radiologia (ACR) criou o comitê TI-RADS (Thyroid Ima-
ging Reporting and Data System) com o objetivo de fornecer 
recomendações na descrição de nódulos tireoideanos, desen-
volver o léxico adequado para o laudo e classificar os achados 
de acordo com a probabilidade de malignidade. Em 2017, a 
classificação TI-RADS foi atualizada, de modo que o usuário 
deve pontuar cada nódulo em cinco categorias diferentes que, 
quando somadas, determinam o risco de TR1 a TR5. São elas: 
composição, ecogenicidade, margens, posição e presença de 
focos ecogênicos. O objetivo deste trabalho é apresentar a nova 
classificação TIRADS e, através de casos interativos, propor-
cionar um treinamento prático para os congressistas.
Método(s): Após revisão sucinta da literatura, serão apresen-
tados exames realizados em nossa instituição, que foram sub-
metidos à estudo histológico. Através de um quizz interativo, 
cada nódulo terá suas cinco características classificadas, a fim 
de determinar o TIRADS final.
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Discussão: O ACR, em sua última atualização do TIRADS, 
alterou sobremaneira a metodologia de classificação dos nó-
dulos tireoideanos. Por ser uma ferramenta já adotada em 
diversos serviços de ultrassonografia no Brasil, devido prin-
cipalmente à facilidade de interpretação pelo médico solici-
tante, torna-se fundamental a revisão e o treinamento perió-
dico dos radiologistas e ultrassonografistas.
Conclusões: A classificação TIRADS permite determinar, 
com base no aspecto ultrassonográfico, se nódulos tireoide-
anos necessitam de biópsia, acompanhamento precoce ou 
nenhuma ação adicional. O sucesso do método depende com-
preensão das nuâncias e pitfalls na determinação das carac-
terísticas e atenção na descrição dos achados que fornecem a 
recomendação final.
Autor Responsável: MARIA AUGUSTA PACHECO FI-
GUEIREDO
E-mail: mapfigueiredo@hotmail.com
Palavras-Chave: ATUALIZAÇÃO, TI-RADS, TREINA-
MENTO

PD.18.010
UMA EXPLOSÃO DE MICROBOLHAS: GUIA PRÁ-
TICO DE ULTRASSONOGRAFIA COM CONTRASTE
Autores: KARLA SCHOEN, K.; OLIVEIRA, B. C.; MAR-
CELINO A. S. Z.; ARAÚJO-FILHO, J. A. B.; HORVAT, N.; 
CERRI, L. M. O.; CERRI G. G.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Introdução e objetivo(s): O exame de ultrassonografia com 
o uso de meio de contraste de microbolhas (CEUS) já tem seu 
uso consolidado na literatura para diversas patologias, princi-
palmente na caracterização de hepatocarcinoma. É um método 
de imagem de baixo custo, baixa morbidade e relativa facilida-
de de realização com treinamento adequado. Ele pode ser uti-
lizado como primeira abordagem ou mesmo em pacientes com 
contraindicação para exames de tomografia computadorizada 
ou ressonância magnética. Apesar disso, o CEUS ainda é pou-
co difundido em nosso meio, sendo considerado complexo por 
muitos radiologistas pela falta de experiência e contato com o 
método. O objetivo deste trabalho é auxiliar na compreensão 
do mecanismo de ação do contraste de microbolhas, sua forma 
de utilização, além das suas indicações e limitações através de 
casos selecionados para ilustrar de forma prática e simples a 
sua aplicação. Como objetivo secundário temos traçar um pai-
nel das perspectivas futuras do CEUS e reconhecer seu papel 
multissistêmico, não se limitando apenas ao seu uso na ecocar-
diografia e caracterização de lesões hepáticas, mas também na 
elucidação de diversas outras patologias.
Método(s): Casos ilustrativos do nosso departamento revi-
sando as situações em que o CEUS é útil na prática clínica.
Discussão: ?CEUS
?Princípios físicos
?Tipos de contraste
?Indicações e limitações
?UM GUIA PRÁTICO PASSO-A-PASSO PARA O CEUS
?Como realizar o CEUS: aquisição de imagens, fases, grau 
e tempo de aprimoramento, parâmetros do dispositivo e ar-
tefatos.
?APLICAÇÕES CLÍNICAS DO ULTRASSOM COM CON-
TRASTE, INCLUINDO:
?Triagem e avaliação de massas focais no fígado
?Transplante de órgão
?Trauma abdominal
?Massas pancreáticas
?Determinação da inflamação ativa na doença inflamatória 
intestinal
?Doenças vasculares renais, inflamatórias e neoplásicas

?Avaliação da doença anexial
?Rastreio do câncer de próstata
?Monitorização de endoprótese aórtica
?Intervenção guiada pelo CEUS
?Monitoramento por CEUS da resposta à terapia tumoral
?DIREÇÕES FUTURAS
?O que está no horizonte para o CEUS
?Imagem Molecular
?Terapia alvo
Conclusões: O CEUS é uma modalidade emergente impor-
tante para avaliar o padrão de realce de várias condições, es-
pecialmente para pacientes com contraindicação à tomografia 
computadorizada ou ressonância magnética, bem como em 
um contexto à beira do leito. Além disso, tem um papel po-
tencial na imagem molecular e na terapia do câncer.
Autor Responsável: Karla Schoen
E-mail: karlasch@gmail.com
Palavras-Chave: CEUS, ultrasound, contrast, microbubble, 
ultrassom, contraste, microbolhas

PD.18.011
SANGRAMENTO DO PRIMEIRO TRIMESTRE: O 
QUE TODO RADIOLOGISTA PRECISA SABER
Autores: PERDIZES, O.G.; ALVES, I.S.; DIAS JR, U.S.; 
LEITE, C.B.F.; CAMERIN, G.R.; OLIVEIRA, C.V.; HOR-
VART,N.; KOBAYASHI, S.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS.
Introdução e objetivo(s): O sangramento vaginal durante o 
primeiro trimestre de gestação é uma apresentação comum 
no pronto socorro obstétrico, com aproximadamente meta-
de dessas pacientes evoluindo para abortamento. As suas 
principais causas são gestação ectópica, doença trofoblástica 
gestacional, aborto espontâneo, hematoma subcoriônico, ges-
tação anembrionária e escape causado pela implantação do 
embrião no endométrio.
A história clínica e o exame físico possuem papel limitado 
para avaliar as suas principais causas e desfechos. Nesse con-
texto, a ultrassonografia desempenha um papel importante no 
diagnóstico, tratamento e acompanhamento dessas pacientes, 
sendo um método não invasivo, rápido, com boa acurácia e 
sem uso de radiação. O objetivo deste estudo será descre-
ver os marcos e achados de imagens ultrassonográficas das 
principais causas de sangramento do primeiro trimestre, suas 
complicações, tratamentos e diagnósticos diferencias.
Método(s): Ilustraremos, em um ensaio pictórico basea-
do em casos, as características e a descrição minuciosa dos 
achados radiológicos das principais causas de sangramento 
do primeiro trimestre, utilizando imagens adquiridas na nossa 
instituição por meio de ultrassonografia.
Discussão: A ultrassonografia é uma ferramenta essencial na 
avaliação do sangramento de primeiro trimestre, sendo ca-
paz de realizar um diagnóstico acurado e rápido e orientar 
as variadas terapêuticas. Para isso é necessário que o radio-
logista reconheça e avalie os principais marcos e achados 
do ultrassom obstétrico, atentando-se para as características 
de imagem e o seu tempo de aparecimento, determinando a 
abordagem mais adequada.
Conclusões: Como mencionado acima, o ultrassom obstétri-
co é um método fundamental e amplamente utilizado em um 
cenário de sangramento do primeiro trimestre da gestação, 
desempenhando um papel fundamental no seu diagnóstico e 
manejo. Portanto, uma apresentação didática da técnica e dos 
achados da ultrassonografia obstétrica frente a um sangra-
mento no primeiro trimestre é fundamental para o radiologis-
ta, dada a importância e o impacto de um diagnóstico rápido 
e correto para determinar a melhor conduta nessas pacientes.
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Autor Responsável: Gregory de Oliveira Perdizes
E-mail: gregoryol.per@gmail.com
Palavras-Chave: Utrasound,first,trimester,bleeding

REVISÃO DE LITERATURA

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)

PI.18.007
ELASTOGRAFIA HEPÁTICA – APLICAÇÃO CRES-
CENTE / PASSO A PASSO / PONTOS-CHAVE
Autores: KUSSANO I.C.T; VENTURA C.A.; RAHAL JR. 
A.; FRANCISCO-NETO M.J.; FUNARI M.B.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Revisar a literatura atual 
no que diz respeito à aplicação da elastografia para a avaliação 
de doenças hepáticas, com enfoque para diagnóstico de cirrose 
hepática utilizando as diferentes técnicas disponíveis, passan-
do por detalhes técnicos dos principais aparelhos. Esta revisão 
visa quebrar a barreira entre este método, relativamente re-
cente, e a grande maioria dos profissionais de imagem, muitas 
vezes receosos quando solicitados a realizar este exame.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Fo-
ram comparadas as diferentes técnicas disponíveis no mer-
cado incluindo Elastografia Transitória, Point Shear Wave 
Elastography (pSWE), e 2D Shear Wave Elastography (2D 
SWE), analisando suas diferenças, vantagens, desvantagens 
e limitações. Também foram descritos principais achados 
relacionados à lesões hepáticas difusas e focais.
Discussão: Fibrose hepática resulta de uma série de eventos 
envolvendo lesão e cicatrização, representando estado final 
de várias doenças que acometem o órgão. Sua avaliação é im-
portante não apenas para diagnóstico de cirrose, mas também 
para guiar condutas e para propósito de seguimento terapêu-
tico das doenças que a causam. Anteriormente ao advento e 
disseminação da elastografia, a única forma de se determinar 
com confiança o grau de fibrose hepática era através da bi-
ópsia, um procedimento invasivo, com custos maiores e não 
isento da possibilidade de complicações, por vezes graves. A 
elastografia é o método de imagem que adiciona ao ultrassom 
convencional modo B e Doppler a análise da elasticidade e da 
rigidez de tecidos após aplicação de um estímulo mecânico. 
A realização do exame foi incorporada pelo Sistema Único 
de Saúde a partir de 2015, conforme o “Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas da Hepatite C crônica” estabelecido 
pelo Ministério da Saúde, tornando-se assim imprescindível 
o conhecimento de suas bases para profissionais de saúde que 
lidam com pacientes portadores de hepatite crônica, especial-
mente ultrassonografistas de atuação intra-hospitalar.
Conclusões: A elastografia hepática é método sensível e es-
pecífico para distinguir pacientes com fibrose hepática ausen-
te ou mínima (METAVIR F0 e F1) e com fibrose hepática 
severa ou cirrose (METAVIR F3 e F4), substituindo necessi-
dade de biópsias hepáticas repetidas para diagnóstico e segui-
mento da fibrose nesses grupos, exceção feita aos casos em 
que o procedimento de amostragem histológica é indicado 
por outros motivos.
Autor Responsável: Ivan Cesar Tanaka Kussano
E-mail: ivan.kussano@gmail.com
Palavras-Chave: ultrassonografia,fígado,elastografia,cirrose

PI.18.008
DEFININDO CONDUTAS COM A ELASTOGRAFIA – 
FOCO EM CONDIÇÕES EXTRA-HEPÁTICAS
Autores: KUSSANO I.; RAHAL JR. A.; SAVOIA P.; SA-
MESHIMA Y.T.; QUEIROZ M.R.G.; FRANCISCO-NETO 
M.J.; FUNARI M.B.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Revisar a literatura atu-
al no que diz respeito ao uso da ultrassonografia com elasto-
grafia para a avaliação de doenças e condições extra-hepá-
ticas, analisando as aplicações e limitações do método em 
diferentes órgãos, crescentes em nosso meio as indicações.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Fo-
ram consultados diferentes artigos de diferentes bases de da-
dos que descrevem a aplicação do exame na mama, tireoide, 
próstata, rins, linfonodos, músculos e outros órgãos.
Resultados e discussão: A elastografia é um método de ima-
gem já validado como ferramenta para avaliação de fibrose 
hepática. Sua aplicação, porém, não se restringe ao fígado, 
visto que ela pode fornecer informações valiosas no estudo 
de lesões em outros órgãos. A aplicação em exames da mama 
já apresenta uso bastante valioso na prática para auxiliar na 
diferenciação de lesões entre benignas e malignas. Seu uso 
em outros órgãos, como tireoide e próstata, apresentam po-
tencial como auxiliar para indicar e guiar procedimentos in-
vasivos, mas ainda não possuem nítidas indicações na práti-
ca. No que diz respeito à próstata a elastografia é vista como 
o toque retal virtual, ganhando cada vez mais espaço. Nos 
rins, há possibilidade de se utilizar o método como alternati-
va pouco-onerosa e não-invasiva à biópsia para se determinar 
o grau de fibrose do órgão, porém ainda serão necessários 
maios  estudos para se determinar seu grau de confiabilidade.
Conclusões: A ultrassonografia associada à elastografia é um 
exame cujo uso em larga escala é relativamente recente, com 
algumas aplicações já consagradas, e novos estudos sendo 
realizados para a validação do seu uso na avaliação comple-
mentar em diversos órgãos. O exame é promissor em diver-
sos campos, não apenas em termos de acurácia diagnóstica 
da ultrassonografia, mas também como potencial definidor de 
conduta em certas situações.  Conforme o uso do método se 
torna mais disseminado, novos consensos relacionados à sua 
aplicabilidade estão sendo construídos, e o ultrassonografista 
precisa estar familiarizado com esta metologia, incorporan-
do-a em seu portifólio.
Autor Responsável: Ivan Cesar Tanaka Kussano
E-mail: ivan.kussano@gmail.com
Palavras-Chave: Ultrassonografia, Elastografia, Mama, Ti-
reoide, Próstata, Rins, Baço

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.18.004
ASSOCIAÇÃO DA IMPRESSÃO 3D AOS EXAMES DE 
ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA
Revisão de Literatura
Autores: BARROS, E. P. S.; SILVA, D. C. B.; OLIVEIRA, I. C.
Instituição: Faculdade Sete de Setembro
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A ultrassonografia é 
uma técnica não invasiva que permite uma obtenção e visua-
lização de imagens na área obstétrica de forma rápida e sem 
causar riscos na formação fetal. Com o avanço tecnológico, 
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RELATO DE CASO

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.19.003
RABDOMIOSSARCOMA PLEOMÓRFICO NA BE-
XIGA URINÁRIA EM CADELA JOVEM: RELATO  
DE CASO
Autores: GOMIDE, G. A.; LEPIANI, R. D.; TOMOKO, A. N.
Instituição: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Os rabdomiossarcomas 
são tumores mesenquimais malignos incomuns em cães. Este 
estudo tem como objetivo relatar um caso de rabdomiossar-
coma pleomórfico em bexiga uma cadela jovem.
História clínica: Um cão da raça Golden Retriever de um 
ano, fêmea não castrada, foi atendida com queixa de hipo-
rexia, oligodipsia e disúria com rápida evolução, além de 
intensa hematúria na urinálise. Ao ultrassom, visibilizou-se 
espessamento parietal difuso na bexiga, além de imagem hi-
poecogênica discretamente heterogênea na região caudal da 
bexiga e em continuidade com a parede vesical, medindo 
aproximadamente 3,5 x 2,2 cm, acompanhado de dilatação 
uretral. Ao Doppler colorido observou-se vascularização em 
parede vesical em continuidade à formação vesical. O pa-
rênquima esplênico apresentou ecotextura grosseira difusa e 
ecogenicidade discretamente heterogênea e discreto aumen-
to de linfonodos mesentéricos craniais. Na uretrocistografia, 
observou-se dilatação do terço cranial da uretra e evidente 
falha de preenchimento na porção caudal à bexiga, em cerca 
de 3,5 x 3,0 cm, sugerindo formação ou massa intraluminal. 
Foi realizada laparotomia exploratória e cistectomia parcial 
caudal, o histopatológico e imunohistoquímica concluíram 
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já é possível a realização de ultrassonografias tridimensio-
nais (3D), o que permite ao profissional médico e a própria 
família um detalhamento real e preciso do feto. Muito aquém 
de um simples protótipo, a impressão 3D do feto facilita a 
explicação de patologias bem como a tomada de decisão para 
possíveis resoluções destas.O estudo objetivou analisar as 
evidências científicas disponíveis sobre a utilização da ultras-
sonografia e impressão 3D na obstetrícia.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Tra-
ta-se de uma revisão bibliográfica do tipo narrativa, a partir 
de dados coletados por meio de pesquisa a partir de conte-
údos que abordavam a ultrassonografia e impressão 3D, 
compreendidos entre 2005 e agosto de 2018, disponíveis em 
livros, dissertações, teses e artigos publicados nas bases de 
dados Google Books, Scielo, PubMed e Lilacs. Foram utili-
zados para a produção desse artigo 01 tese de doutorado, 01 
tese de mestrado, 01 livro e 07 artigos científicos. Os critérios 
de inclusão foram: livros, trabalhos originais, relatos de caso, 
metanálises, revisões bibliográficas e pesquisas cientificas.
Resultados e discussão: Tal revisão destacou os grandes 
avanços proporcionados pela ultrassom e impressão tridi-

mensional na área obstétrica através do desenvolvimento 
de modelos virtuais e físico da estrutura anatômica do feto, 
como instrumento indispensável para o diagnostico precoce 
de patologias.
Conclusões: A ultrassonografia e impressão 3D vêm sendo 
cada vez mais utilizada, proporcionando a criação de modelo 
virtual e físico para um maior conhecimento do feto ou para 
o estudo de patologias. Apesar de apresentar vários benefí-
cios, essa técnica possui um custo relativamente alto, o que 
dificulta o real objetivo dessa associação de ser uma técnica 
popular na sociedade. Portanto, estudos como este são indis-
pensáveis para a popularização da impressora 3D na área da 
obstetrícia, proporcionando assim um amplo conhecimento 
dessa técnica e dessa forma maiores atribuições dela na área 
da saúde, além disso, o crescente estudo pode proporcionar 
novas técnicas que apresente o custo menor, beneficiando a 
toda a população.
Autor Responsável: EVERTON PHILIPE DA SILVA BARROS
E-mail: ephilipe.biomedicina@gmail.com
Palavras-Chave: ULTRASSONOGRAFIA; OBSTETRI-
CIA; DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM; IMPRESSÃO 3D

como rabdomiossarcoma pleomófico e foi feita quimiote-
rapia com doxirrubicina. Dezoito meses após a intervenção 
cirúrgica, o animal apresentava bom estado geral.
Discussão e diagnóstico: A bexiga é o local mais comum 
de neoplasias do trato urinário canino, mas menos de 1% 
de todos os tumores em cães ocorrem nela e sua maioria 
absoluta é de carcinomas de células transicionais (97% em 
cães). Segundo Liptak & Forrest (2007), o rabdomiossar-
coma é localmente invasivo, com um potencial metastático 
baixo a moderado. Rabdomiossarcomas ocorrem na bexi-
ga mais comumente que em outros locais, compreendendo 
aproximadamente 2/3 dos casos relatados em cães. Este 
tumor tende a ocorrer em cães de raças grandes com me-
nos de dois anos de idade e metástases são incomuns, mas 
foram relatadas em vários órgãos. Como nos humanos, o 
rabdomiossarcoma pleomórfico parece ser a forma menos 
comum desse tumor em animais.
Conclusões: Os exames de ultrassonografia e raio x trouxe-
ram informações relevantes a respeito do aspecto da lesão e 
extensão do acometimento. Embora a variante pleomórfica 
seja extremamente rara e tenha um prognóstico desfavorável, 
apresentou boa evolução após tratamento quimioterápico na 
paciente em questão.
Autor Responsável: Gabriela Abdalla Gomide
E-mail: gabiagomide@gmail.com
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PI.20.001
PAPEL DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA AVA-
LIAÇÃO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS ONCO-
LÓGICAS
Autores: TEIXEIRA, D.F.D; BRAGA, J.C.D; GUIMA-
RÃES, M. D.
Instituição: A.C.CAMARGO CANCER CENTER
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Neste trabalho, bus-
ca-se avaliar o papel da imagem por ressonância magnética 
(IRM) no setor de urgência e emergência em um centro de 
referência oncológico, levantando suas principais indicações, 
achados e impacto desses na conduta terapêutica e tomada 
de decisão, correlacionando às indicações com a admissão 
hospitalar e com a mortalidade durante a internação.
Material(is) e método(s): Trata-se de um estudo retrospecti-
vo, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição, 
conduzido através da revisão de prontuários e laudos médicos 
de pacientes no período de junho de 2017 a junho de 2018. As 
informações coletadas foram exportadas para um banco de 
dados e os devidos testes estatísticos aplicados.
Resultados e discussão: Foram levantados até o momento 
1334 laudos de IRM, sendo que 156 foram analisados e des-
tes, 68 entram nos critérios de inclusão. A idade média foi de 
59,8 anos (24–89 anos). Os pacientes foram classificados de 
acordo com o diagnostico oncológico, sendo os três mais fre-
quentemente encontrados a neoplasia maligna do SNC com 
23,5%, neoplasia maligna da mama 19,1% e neoplasia malig-
na do tecido conjuntivo 10,3%. Considerando as principais 
indicações radiológicas para realização das IRM, 17 (25%) 
buscaram investigar metástase, 15 (22,1%) dor, e 11 (16,2%) 
cefaleia. Os exames de IRM mais frequentemente reali-
zados foram de crânio com 54,4%, coluna 23,5% e bacia-
-quadril-pelve 7,4%. Com base nas indicações radiológicas 
para execução do exame de imagem, 50 (73,5%) das IRMs 
realizadas deram positivas para a suspeita, confirmando as 
indicações iniciais e 18 (26,5%) apresentaram resultados ne-
gativos. Após a realização das IRM indicadas, baseando-se 
nas conclusões que os laudos apresentaram, foram tomadas 
as seguintes condutas terapêuticas: 44 (64,7%) internação, 17 
(25%) tratamento clínico e 7 (10,3%) cirurgia.  Ao que diz 
respeito a evolução desses pacientes, 40 (58,8%) tiveram alta 
hospitalar, 22 (32,4%) continuaram internados e 6 (8,8%) em 
cuidados paliativos.
Conclusões: As principais indicações de IRM na emergência 
foram: metástase, dor e cefaleia. Os exames mais solicitados 
foram de crânio e de coluna. A Internação hospitalar foi a 
conduta mais frequente pós exame de IRM na emergência 
e não houveram casos de mortalidade durante a internação.
Autor Responsável: Diogo Fábio Dias Teixeira
E-mail: diogodiast@gmail.com
Palavras-Chave: Magnetic Resonance Imaging,oncolo-
gy,urgencies and emergencies

PESQUISA BÁSICA / PRÉ-CLÍNICA

TEMAS LIVRES (TL)

TL.20.001
PAPEL DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 
(TC) NAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS ONCOLÓ-
GICAS - EXPERIENCIA DE UM SERVIÇO DE REFE-
RÊNCIA EM ONCOLOGIA
Autores: COSTA, R.S.; BASTOS, M.C.; BERTHOLATO, 
F.S.; NEVES FILHO, E.J.L.; PASSOS, D.K.; STROLIGO, 
C.F.; STUTZ, C.L.; ALVES, P.L.
Instituição: INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER 
(INCA)- RIO DE JANEIRO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever as principais 
indicações e achados de Tomografia Computadorizada (TC) 
em situações de urgência e emergência em um serviço de re-
ferência em Oncologia. Avaliar proporção de exames positi-
vos ou negativos em relação à suspeita clínica, com o obje-
tivo de discutir a solicitação racional de exames de imagem.
Material(is) e método(s): Realizado estudo retrospectivo 
e unicêntrico, de caráter descritivo, em que foram incluídos 
dados de todas solicitações de tomografias em contexto de 
urgência e emergência, de pacientes com diagnóstico de ne-
oplasia benigna ou malignam atual ou pregresso, no Instituto 
Nacional de Câncer (INCA) no período de Janeiro a Dezem-
bro de 2018.
Resultados e discussão: Foram coletados dados de cerca de 
900 exames de TC oriundas dos setores de emergência (adul-
ta e pediátrica)- 41%, enfermarias-38%, Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI)-13%, e dos pacientes atendidos nos ambu-
latórios do hospital estudado-8%. A maioria dos pacientes 
(75%) estavam na faixa etária de 18-60 anos, principalmente 
do sexo masculino (55%).  Os tumores primários mais fre-
quentes foram o carcinoma colorretal e o linfoma não Hod-
gkin. As principais solicitações foram nas áreas de Neurorra-
diologia (39%), com suspeição de hidrocefalia;  seguida por 
medicina interna (36%), com suspeição de coleção intracavi-
tária e tórax (21%) para investigação de infecção. De modo 
geral, 55% dos exames solicitados não confirmaram a suspei-
ta clínica, com maior discordância nos exames de crânio, em 
que 65% dos exames não apresentaram alterações, e nos de 
medicina interna, com discordância ou achados negativos em 
55% dos casos.
Conclusões: A TC apresenta importante papel na avaliação 
dos pacientes oncológicos, sendo por vezes definidora de 
conduta apenas pelos achados de imagem, considerando a  
presença de diversos fatores confundidores aos exames clíni-
co e laboratoriais de rotina. No entanto, a grande proporção 
de exames normais ou discordantes da suspeição clínica, le-
vanta a discussão do uso excessivo do método, com impactos 
negativos relacionados à exposição demasiada à radiação io-
nizante e ao impacto econômico.
Autor Responsável: Rangel de Sousa Costa
E-mail: rangeldesousa1@hotmail.com
Palavras-Chave: computed tomography;,ONCOLOGICAL 
REFERRAL CENTER,urgency and emergency
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KUSSANO, I.C.T  •  PI.12.016, • PI.18.015

KUSSANO, I.C.T.  •  PI.14.002

L
LAHAN, D.M.  •  PI.01.006
LAJARIN, V. S.  •  PD.17.019
LAJARIN, V.S.  •  PD.17.025
LAJARIN, VS  •  PD.17.016
LALIER, R. T. L.  •  PI.01.007
LANCELLOTTI, C.L.P.  •  PD.12.029
LANGE FILHO, R  •  PI.18.003, • PI.18.006
LANGE FILHO, R.  •  PI.18.001
LEAO. F.I  •  PD.13.010
LEAO-FILHO, H  •  TL.01.004
LEAO, R.V.  •  PD.15.055, • PI.15.008
LEÃO, R. V.  •  PD.15.046
LEE, H. J.  •  TL.17.003
LEE, HJ  •  TL.17.005
LEE, H.W.  •  PD.12.093
LEIRIA, F.A.  •  PD.12.008
LEITE, C. B. F.  •  TL.17.003
LEITE, C.B.F.  •   PD.01.025, PD.12.029, PD.15.036, 

PD.18.011
LEITE, CBF  •  PD.01.032
LEITE C. C.  •  TL.12.003
LEITE, C. C.  •  PD.03.041, PD.15.046, , PI.12.014
LEITE, C.C.  •   PD.01.025, PD.12.029, PD.12.064, 

PD.12.084, PD.12.093, PD.15.036
LEITE, CC.  •  PD.09.035
LEITE, D.O.  •  PD.17.021
LEITE, M.O.  •  PD.01.053
LEMBRANÇA L.  •  PI.05.003
LEMBRANÇA, L.  •  PD.08.006, TL.08.003, TL.08.004
LEMBRANÇA, L.P.  •  PD.08.008, PD.08.012
LEMOS, M. D.  •  PD.03.009, PD.03.027, PD.03.029
LEMOS, M.D.  •  PD.03.023
LEPIANI, R. D.  •  PD.19.003
LEWIN, F.  •  PD.01.045, PD.02.014
LIBANIO, B. B.  •  TL.02.001
LIBANIO, B.B.  •  PI.01.003
LIBÂNIO, B. B  •  PI.01.011
LIMA, A., N., A.  •  PI.12.020
LIMA, A.O.  •  PI.15.006
LIMA, C. A.  •  TL.08.003, TL.08.004
LIMA, D.V.G.  •  PD.05.012
LIMA, E.M.  •  PI.12.017
LIMA, M. R.  •  PI.12.012
LIMA, P. H. P.  •  TL.09.002, TL.09.004
LIMA, T. C.  •  PD.11.018
LIMA, VF  •  PD.12.073
LINHARES, L. S.  •  PD.18.001
LINS C.F.  •  PD.15.001
LINS, C. F.  •   PD.15.004, PD.15.005, 

PD.15.008, PD.15.027
LINS, C.F.  •  PD.05.011, PD.15.034
LÔBO, C.F.T  •  PD.03.022
LOPES, A.K.B.F.  •  PD.09.012
LOPES, F. C. R.  •  PD.12.028
LOPES, M. F. V.  •  PD.09.006
LOPES, PGM  •  PD.01.047
LOPES, R. B. S. C.  •  PD.09.006
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LOPES, T. N.  •  PD.07.001
LOUREIRO, R. M.  •  PD.03.027, PD.03.029
LOURENÇO M.R.  •  PD.15.001, TL.17.001
LOURENÇO MR  •  TL.17.002
L. P. VELOSO  •  TL.09.003
LUCCHESI, F.R.  •  PD.17.009
LUNA, P. A. A.  •  PI.13.008
LUNDBERG, J.S.  •  PI.15.002
LUNDBERG,J.S.  •  PD.15.003
LUPINACCI FAS  •  PD.13.005
LUPINACCI, F.A.S.  •  PI.09.009
LUPINACCI, FAS  •  PD.15.018
LUPINACCI, F.S.  •  PI.13.006
LUZ, D.C.  •  TL.01.001
L. V. WAJSMAN  •  TL.09.003
LYRA T.C.B.  •  PD.12.043

M
MACHADO C.V.B.  •  TL.17.001
MACHADO CVB  •  TL.17.002
MACHADO, J. C. M.  •  PI.12.001
MACHADO. P. R.  •  PD.13.010
MACIEL R.P.  •  PD.17.018
MAGALHÃES A.J.A  •  PD.09.012
MAGALHÃES, J.S.  •  PD.03.025
MAIA, C.O.  •  PD.05.012
MAIA, D.F.  •  PD.04.012, PD.13.002, PD.17.008
MAIA JR, A.C.M.  •  PD.12.088
MAIA JR., A. C. M.  •  PD.12.082
MAIA JUNIOR, A.C.M.  •  PI.03.005
MAIA, M.H.V.  •  PD.09.029
MANÇANO AD  •  TL.17.004
MARANHÃO, F. L. L.  •  PD.01.026
MARCELINO A. S. Z.  •  PD.18.010
MARCHIORI E  •  TL.17.004
MARCOS N. V.  •  PD.15.057
MARIN, M. S.  •  PD.12.063
MARINO, F. M.  •  PD.11.015
MARIOTTI, G.C.  •  PD.08.012
MARQUES, E. F.  •  TL.09.001
MARQUES, M.E.A.  •  PD.11.011
MARTINEZ JAB  •  TL.17.002
MARTINEZ, M. L. A.  •  PD.15.005
MARTIN, M. F.  •  TL.01.002
MARTIN, M. G. M  •  TL.12.003
MARTIN, M.G.M  •  PD.12.093
MARTIN, M.G.M.  •  PD.12.064
MARTINS, E. M. L.  •  PD.02.032
MARTINS M. M.  •  PD.15.057
MARTINS  R. B.  •  TL.08.003
MARTINS, R. B.  •  PD.08.006, TL.08.004
MARTINS, R.B.  •  PD.08.007, PD.08.012
MARTINS, R.O.  •  PD.15.036, PD.18.002, , PI.15.008
MARUICHI, M.D.  •  PI.15.002
MARUICHI,M.D.  •  PD.15.003
MASSA, B. S. F.  •  PD.13.016
MATIOTTI S. B.  •  PD.13.009
MATIOTTI S.B.  •  PD.13.013
MATOS, B. A.  •  TL.12.005
MATOS, I. A  •  PD.13.019

MATSUOKA, M.W.  •  PD.13.016
MATTIONI, M.  •  PI.09.012
MAUAD, E. C.  •  PD.09.003
M CASTRO  ,MD  •  PD.01.088
MEDEIROS, A. K.  •  PD.17.023
MEDEIROS, A.K.  •  PD.17.038
MEDEIROS,A.K.  •  PI.01.003
MEDEIROS, T. M.  •  PD.17.041
MEIRA, M.S.  •  PD.15.043
MEIRA, M.S.B.  •  PD.12.066
MEIRELES, L. L.  •  PI.09.012
MEIRELLES, G.  •  PD.17.009
MEIRELLES, G.S.  •  PD.17.038
MEIRELLES, GSP  •  PD.17.016
MELLO, R. A. B.  •  PD.13.004
MELLO, S.M.B.  •  PI.03.001
MELO, F.G.  •  PD.18.002
MELO R.A.B.  •  PD.08.003
MELO, R. A. B.  •  PD.01.055, PD.17.043, , PI.08.006
MELO, R.A.B  •  PI.08.004
MENDES, G. F.  •  TL.08.003
MENDES, L. A.  •  PD.17.019
MENDES, R. M.  •  PD.02.032
MENDONCA, V. C  •  PD.13.010
MENEGASSI, D.  •  PD.02.038
MENEZES, D.C  •  PD.03.008, PD.04.007
MENEZES, D.C.  •  PD.01.040, PD.02.028, PD.12.042
MENEZES, R. S. A. A.  •  PD.15.046
MENEZES, R. S.A.A.  •  PD.15.055
MENEZES, R.S.A.A.  •  PD.15.036
MESQUITA, F.N.B.  •  PI.15.006
MIRANDA, A. C. A.  •  PD.09.006
MIRANDA, G. M.  •  PI.12.001, TL.09.002, TL.09.004
MIRANDA, J. A  •  PD.01.057
MIRANDA, J. A.  •  PD.01.028
MIRANDA, T  •  TL.01.004
MISSRIE, I  •  PD.17.016
MISSRIE, I.  •  PD.17.038
MONARIM M.A.S.  •  PD.08.003
MONARIM, M. A. S  •  PI.08.006
MONARIM, M.A.S  •  PI.08.004, • PI.08.005
MONARIM, M.A.S.  •  PD.08.010
MONTEL, D. B.  •  PD.17.019, PD.17.025
MONTEL, D.B.  •  PD.01.045
MORAES, H. A. F  •  PD.13.010
MORAIS, A. E. Q.  •  PD.01.012, PD.16.009
MORAIS, T.C.  •  PD.04.014
MORAIS, TC  •  PD.04.013
MOREIRA, B.L.  •  PD.17.038
MOREIRA, D. M.  •  PD.12.061
MOREIRA, D.M  •  PD.12.071
MOREIRA,D.M.  •  PI.12.017
MOREIRA, E. L. S.  •  PI.12.014
MOREIRA, M. T.  •  PD.13.007, PD.13.020
MOREIRA, M.T.  •  PD.13.006
MORENO, R. A.  •  PD.03.032
MORENO, R.A.  •   PD.03.040, PD.03.042, PD.03.043, 

PD.03.044
MORIGUCHI, S.M.  •  PD.11.011
MOTTA, G. B.  •  PD.13.006, PD.13.007
MOURA, A.P.C.  •  PD.10.004
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MOURA FILHO, J.P.  •  PD.15.036, PD.15.055
MOYSES, L.A.J  •  PD.09.035
MUNIZ, B. C.  •  PD.12.068
MURAKOSHI, R.  •  PD.03.025
MURAKOSHI, R. W.  •  PD.03.027, PD.03.029
MURAKOSHI, R.W.  •  PD.03.022, PD.03.042, PD.03.043
MUSSI, T.C.  •  TL.01.001

N
NACIF, M. S.  •  TL.01.002
NADAI T.R.  •  TL.17.001
NASCIMENTO, D.B.  •  PD.17.013
NASCIMENTO, DB  •  PD.12.073
NASCIMENTO, F. B. P.  •  TL.07.001, TL.12.005
NASSER, F  •  TL.08.004
NASSER, F.  •  PD.08.006, PD.08.007
NASSER,F.  •  PD.08.008
NEGRAO, E.M.S.  •  PI.09.001, TL.09.001
NERSISSIAN, D. Y  •  PD.06.004
NETO, A. A. M.  •  PD.02.032
NETO, A. R.  •  PD.02.038
NETO,I.A.C.  •  PD.15.034
NETO, L.P.  •  PI.15.002
NETO MJF  •  PD.13.005
NETO, M. J. F.  •  PI.13.008, • PI.18.001
NETO, M.J.F.  •   PD.18.006
NETO, O.L.A.  •  PI.15.002
NETO, W.R.T.  •  PD.04.011
NETTO, E.C.C.  •  PD.12.070
NEVES, B. C.  •  PD.11.013
NEVES, B.C.  •  PD.11.003
NEVES FILHO, E.J.L.  •  TL.20.001
NEVES, G. B  •  PD.01.020, PD.12.078
NEVES, G. B.  •  PI.12.001
NEVES, G.R  •  PD.05.010
NEVES, T.  •  PI.13.007
NEVES, T.M.H.  •  TL.08.001
NICO, M  •  PD.15.020, PD.15.021, PD.15.022
NICO, M.A.C.  •  PI.15.001
NICO, M. M. S.  •  TL.18.001
NIEMEYER, B.  •  PD.12.068
NISHIYAMA K.H.  •  PD.17.018
NITRINI R.  •  PD.12.064
NOGUEIRA-BARBOSA M.H.  •  PD.15.001
NOGUEIRA-BARBOSA, M. H.  •   PD.15.004, PD.15.005, 

PD.15.027
NOGUEIRA, G. F.  •  PD.01.038
NOMURA, C. H.  •  PD.04.014
NOMURA, CH  •  PD.04.013
NOSCHANG, J.  •  PD.17.006, TL.01.001
NOVIS, M.I.  •  PD.10.004
NUNES, D.M.  •  PD.12.084
NUNES, LM  •  PI.11.002, • PI.15.005
NUNES, L.M.A.O.  •  TL.01.001
NUNES, R.H.  •  PD.12.004, PD.12.088
NUNES, T.F.  •   PD.08.001, TL.05.001, TL.08.001, 

TL.16.002
NUNES,T.F.  •  TL.05.002
NUNEZ, E.  •  PI.13.012

O
OKI, G.C.R.  •  PD.17.038
OLIVEIRA, B. C.  •  PD.18.010
OLIVEIRA, B.C  •  PD.01.028, PD.02.013
OLIVEIRA, BC  •  PD.01.032
OLIVEIRA, BSP  •  TL.17.005
OLIVEIRA, C. V.  •  PD.02.013, PD.03.041, TL.17.003
OLIVEIRA, C.V.  •  PD.01.025, PD.12.029, PD.18.011
OLIVEIRA, D. G.  •  PD.16.007
OLIVEIRA, E. K.  •  PD.15.008
OLIVEIRA, E. R.  •  TL.01.002
OLIVEIRA, F.F.  •  PD.16.011
OLIVEIRA, G. H. N.  •  PD.04.012, PD.15.038
OLIVEIRA, G.H.N.  •  PD.13.002, PD.17.008
OLIVEIRA, I., B.  •  PI.12.020
OLIVEIRA, I. C.  •  PD.18.004
OLIVEIRA, JC  •  PI.11.002
OLIVEIRA, L.A.N  •  PI.13.010
OLIVEIRA,L.A.N.  •  PD.13.011
OLIVEIRA,L.S.  •  PD.15.003
OLIVEIRA, L.T.  •  PD.02.038
OLIVEIRA, M.F.  •  PD.15.034
OLIVEIRA, P.B.  •  PD.05.011
OLIVEIRA, RAS  •  PD.01.047
OLIVEIRA, R.S.  •  PD.05.012
OLIVEIRA, T.F.T.  •  PD.18.002
OLIVEIRA, T. M. G.  •  PD.09.002, PD.09.030, PD.09.033
OLIVEIRA, V. S.  •  PD.01.012
OLIVETII, B.C.  •  PD.03.016, PD.03.034
OLIVETTI, B.  •  PD.03.025
OLIVETTI, B. C.  •  PD.03.011
OLIVETTI, B.C.  •  PD.03.043, PD.03.044
OMURA,V.L.N  •  PD.09.035
ONARI, N.  •  PD.09.003, • PI.09.001
ORLANDI, R.  •  TL.18.001
ORMOND, A  •  PD.15.020, PD.15.021
ORSINI, T.M.F.  •  PD.17.021
OSAWA A  •  PI.11.002
OTADUY M  •  TL.12.003
OTANI, L. H.  •  PI.16.007
OTONI, J  •  PD.15.018

P
PACHECO, B.O.  •  PD.01.053
PACHECO, F.T.  •  PD.12.088
PADIAL, MB  •  PD.15.017
PADILHA, I.G.  •  PD.03.020, PD.12.004, PD.12.088
PADUA A.I.  •  TL.17.001
PAGOTO, A. A. O.  •  PD.09.029
PAIVA, G.G.  •  PD.08.010
PAIVA, OA  •  PD.17.024
PALMA, G.L.  •  PD.14.006
P ALMARZA, MD  •  PD.01.088
PANIZZA, P.S.B.  •  PD.02.013
PANIZZA, P.S.B.P.  •  PD.01.035
PAP, S.S.C.P  •  PI.11.001
PARASKEVOPOULOS, D.K.S.  •  PD.15.043
PARENTE, J.G.  •  PI.13.012
PASQUINI-RAIZA L.C.  •  PI.02.007
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PASSOS, D.K.  •  TL.20.001
PASSOS , R. B. D.  •  PD.17.022
PASSOS, U. L.  •  PD.03.041
PASSOS, U.L.  •  PD.03.016
PASTORE, D.  •  PI.15.001
PASTORELLO B  •  TL.12.003
PASTORELLO, B.  •  PI.12.014
PAULA I.B  •  PD.09.041
PAULA, L. S.  •  PD.17.041
PAVANI, A. V. B.  •  PD.17.010, PD.17.011
PAVANI, A.V.B.  •  PD.17.009
PAVANI, AVB  •  PD.17.016
PEDRI, A.F.  •  PD.03.017, PD.04.007, PD.12.046
PEDRO, A.F.  •  PD.12.042
PEDROSO, M. H. N. I.  •  PD.02.014
PEDROSO, M.H.N.I.  •  PD.01.018
PEIXOTO, M.  •  PI.18.009
PEIXOTO, M. C. G.  •  PD.15.004, PD.15.005
PEIXOTO, M.P.  •  PI.09.009
PEIXOTO, M. R.  •  PI.09.007
PEIXOTO, M.R.  •  PI.09.018
PELETTI A. B.  •  PD.13.009
PELETTI A.B.  •  PD.13.013
PELLICIOLI, A. A.  •  TL.17.006
PENACHIM, T.J.  •  PI.01.006
PERDIZES, G.O.  •  PD.12.029, PD.15.036
PERDIZES, O.G.  •  PD.18.011
PEREIRA, A.C.P  •  PD.17.042
PEREIRA A. M. A.  •  PD.01.073
PEREIRA, A.M.A.  •  PD.01.025
PEREIRA, AMA  •  PD.01.032, PD.01.041
PEREIRA, H. A. C.  •  PD.17.019
PEREIRA, H.A.C.  •  PD.17.018, PD.17.025
PEREIRA, I. C. A. L.  •  PD.09.006
PEREIRA I. M. F  •  PD.09.041
PEREIRA, L. B. N.  •  PD.17.041
PEREIRA, M. F. P.  •  PD.12.056
PEREIRA, M.F.P  •  PD.04.007
PEREIRA, M.F.P.  •  PD.03.017, PD.12.042, PD.12.046
PEREIRA, R. G.  •  PD.12.068
PEREZ, J.A.  •  PD.12.008
PESSOA, B.M  •  PI.01.011
PESSOA, C. N. G.  •  PD.15.008
PESSOA, C.N.G.  •  PD.15.034
PESSOA, C. P. K. C.  •  TL.09.002, TL.09.004
PESSOA, E. C.  •  TL.09.002, TL.09.004
PETAGNA, M  •  PI.07.002
PETROCELLI, D.  •  PD.11.011
PETTENGIL, A.L.M.  •  PD.03.014
PETTENGILL, A.L.M.  •  PD.12.004
PETTENGILL; A.L.M.  •  PD.12.088
PFLUCK, BPM.  •  PI.03.007
P. H. P. TRINDADE  •  TL.09.003
PICONE, J. C. S. S.  •  PD.09.003, • PI.09.001
PIMENTEL, A., C., F.  •  PI.12.020
PINETTI R.Z.  •  PD.17.018
PINHEIRO, D., O.  •  PI.12.020
PINHEIRO K.  •  PI.05.002, • PI.05.003
PINHEIRO, K.  •  PD.08.008
PINTO, L. E. S.  •  PD.12.061
PINTO, L.E.S  •  PD.12.071

PINTO, L.E.S.  •  PI.12.017
PIOVESAN, A.C.B.  •  PD.12.037
PIZARRO A  •  PI.02.006
POEYS, F. C. T.  •  PD.11.013

POEYS, F.C.T.  •  PD.11.003
PONTE, M. P. T. R.  •  PI.09.007, • PI.18.001
PONTE, M.P.T.R.  •  PI.18.012
PORTO, D.D.S.  •  PD.08.010
PORTO, .G.C.L.M.  •  PI.15.006
PORTUGAL, M.M.  •  PD.05.011
POSSAGNOLO, D.T.  •  PD.09.023
PRADO, L. F. M.  •  PD.11.015, PD.11.016, TL.11.001
PRANDO, A.  •  PI.01.006, • PI.02.004
PUCHNICK, A.  •  PD.01.053

Q
QUAGLIATO, P.C.  •  PD.14.006
QUARESMA, M. R.  •  TL.15.001
QUEIROZ, I. C.  •  PD.12.056
QUEIROZ, I.C  •  PD.03.008
QUEIROZ, I.C.  •  PD.03.017, PD.04.007, PD.12.018, 

PD.12.042, PD.12.046
QUEIROZ, M.R.  •  PI.18.004
QUEIROZ M.R.G.  •  PI.05.002, • PI.18.008
QUEIROZ, M. R. G.  •  PI.18.001
QUEIROZ, M.R.G.  •  TL.08.003
QUEIROZ, MRG  •  PI.18.003, • PI.18.006

R
RABAHI MF  •  TL.17.004
RACY, A. C. S.  •  PI.09.018
RACY, D.J.  •  PI.01.011, TL.02.001
RACY,D.J.  •  PI.01.003
RAEDER, M. T. L.  •  PI.09.016
RAHAL JR A.  •  PI.05.003
RAHAL JR. A.  •   PI.01.008, • PI.02.007, • PI.05.002, • 

PI.18.007, • PI.18.008, TL.08.003
RAHAL JR., A.  •  PI.18.012
RAHAL JR.A.  •  PI.18.015
RAHAL JUNIOR, A.  •  PD.08.008, PD.08.012
RAHAL JÚNIOR, A  •  PI.18.003
RAIMUNDO, E. C.  •  PD.12.056
RAIMUNDO, E.C.  •   PD.03.008, PD.03.017, PD.12.018, 

PD.12.042, PD.12.046
RAIMUNDO, E.C.R  •  PD.01.040
RANGEL, D. A.  •  PD.01.045
RASSI, M. B.  •  TL.17.003
REALI, R.M.  •  PD.03.019, • PI.03.002
RÊGO,J.C.M  •  PD.02.004, PD.16.016, , PI.16.005
RÊGO,J.C.M.  •  PD.09.004, • PI.16.004, • PI.16.006
REIFEGERSTE, C. P.  •  PD.18.001
REIRA, L. B. N.  •  TL.17.006
REIS, A. M.  •  PD.11.013
REIS, A.M.  •  PD.11.003
REIS, E.P.  •  TL.07.001
REISER C. S.  •  PD.13.009
REISER C.S.  •  PD.13.013
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REIS-FILHO, AJ.S  •  PI.01.008
REIS, G.L.L.  •  PD.04.012
REIS JUNIOR, C.G.  •  PD.17.025, PD.17.042
RESENDE L. L  •  TL.12.003
RIBEIRO, E  •  PD.15.020, PD.15.021, PD.15.022
RIBEIRO, F.A  •  PD.01.043
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