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ABDOMINAL/TRATO DIGESTÓRIO

PD.01.004
MEMBRANA NA VEIA CAVA INFERIOR E SUAS REPERCUSSÕES
Autores: PIMENTEL, L. F. C.; SANTOS, T. B. V; ANDRADE, M..
Instituição: HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS
Introdução e objetivo(s): A veia cava inferior (VCI) é o principal
conduto de retorno venoso para o átrio direito das
extremidades inferiores, pelve e abdome. O objetivo deste
ensaio pictórico é demonstrar os achados de imagens de
pacientes com membrana da veia cava inferior.
Método(s): Estudo retrospectivo realizado através da revisão
dos casos de três pacientes com membrana na VCI suprahepática de uma instituição de nível terciário de atenção à
saúde. Foram avaliados os padrões de imagem destes casos
em relação à morfologia da VCI e as repercussões vasculares
encontradas nestes pacientes.
Discussão: A avaliação da veia cava inferior representa um
aspecto importante na análise dos exames de imagens do
abdome, uma vez que o manejo de patologias relacionadas a
essa estrutura são específicos e podem provocar desfechos
irreversíveis quando descobertos tardiamente. A membrana
da VCI é uma condição incomum que tem sido descrita como
resultante de uma anomalia vascular congênita ou como
sequela da formação de trombo. No exame de imagem, ela
pode ser vista como uma membrana completa ou fenestrada
na VCI intra-hepática ou um segmento de oclusão fibrótico,
bem como podem estar associados a vasos colaterais na região
torácica e/ou abdominal. Nos casos apresentados, a
morfologia da membrana apresenta-se de forma linear, sendo
duas delas horizontais e uma com aparência vertical, no
entanto sem obstruir completamente o fluxo sanguíneo. Em
todos os pacientes são observados a presença de circulação
colateral, incluindo sistema ázigos, hemiázigos, pararrenal e a
recanalização da veia paraumbilical. Em relação aos achados
clínicos, a membrana causa repercussões no fluxo hepático e
pode levar à síndrome de Budd-Chiari, a qual apresenta
correspondência com os achados radiológicos dos pacientes
apresentados, como ascite, distúrbio perfusional no fígado,
dificuldade de identificar veias hepáticas.
Conclusões: Por se tratar de anomalias incomuns, com
quadros clínicos inespecíficos, conhecer os padrões
radiológicos de acometimento e os achados associados às
patologias da veia cava inferior, especificamente das lesões
membranosas, pode ajudar no correto diagnóstico dessas
alterações vasculares.
Autor Responsável: Biom. Laís Fernanda Correia Pimentel
E-mail: laisfernanda_11@hotmail.com
Palavras-Chave: Inferior vena cava web, Vascular anomalies,
Budd-Chiari syndrome, Collateral vessels

Autores: SCHIAVINI, K. L. M; ROLIM, E. C. M.; ALMEIDA, R. B.
S.; FIGUEIREDO, A. M. S.; VIEIRA, O. C.; VASCONCELOS, S. L. L.;
ARAUJO, M. E..
Instituição: HOSPITAL SÃO DOMINGOS
Introdução e objetivo(s): Os tumores neuroendócrinos
representam
cerca
de
1,5
%
das
neoplasias
pancreatogastrointestinais. Sendo que 30% ocorrem no íleo,
até 27% no reto, até 20% no apêndice, 9% no estômago e até
3% no duodeno e jejuno, no pâncreas cerca de 7%. No entanto,
existem muitos tipos diferentes de células endócrinas no trato
gastrointestinal que são derivadas da crista neural,
neuroectoderma e endoderme, dando origem a vários
tumores e estes diferem dos tumores neuroendócrinos mais
comumente vistos. Essa variedade de células confere aos
tumores neuroendócrinos uma imensa diversidade dos locais
de apresentação que contêm essas células, sendo sua maioria
no eixo gastroenteropancreático.
O objetivo deste trabalho é mostrar alguns padrões atípicos ou
incomuns dos tumores neuroendócrinos e seus mimetizadores
que surgiram no dia-a-dia em um serviço de imagem privado
no estado do Maranhão.
Método(s): Foram captados casos que chegaram ao nosso
serviço nos últimos 3 anos e feito uma revisão na literatura à
cerca das porcentagens das suas frequências.
Discussão: Na tomografia computadorizada, os tumores
neuroendócrinos
se
apresentam
como
nódulos
hipervasculares, apresentando maior conspicuidade póscontraste na fase arterial. Na ressonância magnética, temos
mais comumente um baixo sinal nas sequências ponderadas
em T1 e alto sinal nas sequências de T2. Estes tumores podem
se apresentar de forma cística com realce periférico no
pâncreas, em cerca de 17% dos casos, e com reação
desmoplásica no íleo e, mais raramente, no cólon. Este ensaio
iconográfico demonstra algumas formas incomuns, como
tumor neuroendócrino cístico sem realce periférico no
pâncreas, que representa cerca de 15% deles, no cólon
formando reação desmoplásica, multifocal no íleo, sendo essa
eventual forma cerca de 30% do tumores neuroendócrinos
nessa localidade, e associações, talvez, antes nunca relatadas,
como tumor neuroendócrino em paciente portador de situs
inversus totalis.
Conclusões: Os tumores neuroendócrinos podem estar
presentes em várias localidades onde suas células endócrinas
de origens diferentes estejam presentes e representam um
grande espectro apresentações clínicas. Reconhecer padrões
atípicos ou pouco comuns é fundamental para auxiliar o
assistente a tomar decisões quanto ao estadiamento e
conduta.
Autor Responsável: Dra. kamila lunkes mochizuki schiavini
E-mail: kamila.lm@hotmail.com
Palavras-Chave: neuroendócrino, tumor, atípico, pancreas,
situs, inversus, totalis, raros, mimetizadores

PD.01.005
PADRÕES ATÍPICOS DE IMAGEM DE TUMORES
NEUROENDÓCRINOS DO TGI E MIMETIZADORES

PD.01.013
CADEIAS LINFONODAIS E DISSEMINAÇÃO DOS PROCESSOS
NEOPLÁSICOS NO ABDOME

ENSAIO PICTÓRICO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
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Autores: SCHNEIDER, G.; PAIVA, I. G.; JUNIOR, J. A. S.; DANTAS,
R. S.; MORITA, T.; FIOROT, L.C.R.; OLIVEIRA, I.R.C.;
ALBUQUERQUE, K. S.; MONTEL, D. B.; LEWIN, F..
Instituição: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
DE SAO PAULO
Introdução e objetivo(s): Os exames de imagem tem papel
essencial no diagnóstico, estadiamento e seguimento de
pacientes oncológicos. A localização precisa dos linfonodos é
essencial no correto estadiamento desses pacientes. Para a
melhor avaliação é necessário conhecimento das cadeias
linfonodais e sua distribuição na cavidade abdominal, assim
como das vias de drenagem linfática dos órgãos acometidos útil na previsão do padrão de disseminação de doença,
permitindo a avaliação direcionada dos possíveis locais de
disseminação, e a melhor caracterização dos linfonodos
encontrados como suspeitos. Este estudo revisa de forma
didática a anatomia da drenagem linfonodal dos órgãos
abdominais, destacando o acometimento linfonodal regional
descrito no seu estadiamento.
Método(s): Estudo pictórico com casos originais.
Discussão: No diagnóstico e seguimento de pacientes
oncológicos a pesquisa de linfonodos acometidos é parte
essencial da avaliação. Os exames de TC e RM são
rotineiramente utilizados na avaliação desses pacientes, sendo
essencial saber reconhecer e localizar as cadeias nos exames
axiais. Devemos avaliar além do tamanho dos linfonodos, a sua
forma (quanto mais próximo o tamanho do linfonodo no
menor eixo e no maior, maior o risco de malignidade),
contornos (contornos irregulares estão associados a lesões
mais agressivas) e arquitetura (ausência do hilo gorduroso,
sinal heterogêneo em T2, centro hipodenso na tomografia). A
disseminação pelas cadeias segue uma rota, a presença de
metástases salteadas (“skip metastasis”) é rara, daí a
importância da familiaridade do radiologista com as vias de
disseminação na descrição do acometimento linfonodal.
Nesse trabalho, revisamos as cadeias e vias de drenagem dos
órgãos abdominopélvicos, assim como o estadiamento
linfonodal no seu acometimento neoplásico e ilustramos o
acometimento linfonodal regional nos tumores mais
prevalentes da cavidade abdominal.
Conclusões: A extensão do acometimento linfonodal tem
importante papel prognóstico e no planejamento terapêutico
dos pacientes oncológicos. Os exames de imagem têm
importante papel na investigação desses pacientes, mas
acurácia limitada, de maneira que é essencial o conhecimento
das particularidades na disseminação de cada neoplasia para
auxiliar na interpretação dos achados e na caracterização dos
linfonodos como suspeitos, assim como sua adequada
descrição e localização nas cadeias.
Autor Responsável: Dra. isabella paiva
E-mail: isabellagpaiva2@gmail.com
Palavras-Chave: Abdomen, CT, Education, Education and
training, Lymph nodes, Staging, MRI
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PD.01.014
NÃO É O QUE PARECE: ARMADILHAS NA RESSONÂNCIA
MULTIPARAMETRICA DA PROSTATA
Autores: DANTAS, R. S.; NAVES, G. G.; ARAUJO, G.V.;
SCHNEIDER, G.; FIOROT, V.C.R.; RANGEL, D.A.; OLIVEIRA, I.R.C.;
ALBUQUERQUE, K.S.; MONTEL, D. B.; LEWIN, F..
Instituição: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): O câncer de próstata é o mais
comum na população masculina após câncer de pele não
melanoma. Apesar de o diagnóstico definitivo dessa patologia
ser obtido apenas por meio de biópsia, hoje em dia, cada vez
mais, a ressonância magnética tem sido utilizada em conjunto
com o toque retal e o PSA para determinar a probabilidade dos
achados serem compatíveis com câncer, além de ser útil para
estadiamento e para controle durante e após tratamento. As
sequências que garantem o protocolo multiparamétrico são
T2, difusão, mapa ADC e dinâmico pós contraste. A
classificação utilizada é o PI-RADS, que determina a
probabilidade dos achados serem malignos. A importância de
um laudo bem feito consiste no fato de que, por exemplo, para
a escolha do tratamento do paciente, é levado em
consideração a concordância entre achados de imagens e
histopatológicos.
Método(s): Ensaio pictórico com casos originais
Discussão: Neste trabalho, pretendemos descrever achados
que podem atrapalhar a interpretação em busca de achados
compatíveis com tumor de próstata na ressonância magnética,
como processos patológicos benignos e anatômicos que
podem ser erroneamente interpretados como suspeitos de
neoplasia maligna, dentre ele prostatite aguda e crônica,
alterações inflamatórias cicatriciais, alterações hemorrágicas
pós biópsia e nódulos de hiperplasia prostática benigna. Um
conhecimento da anatomia normal da próstata é importante
para distinguir processos malignos das estruturas anatômicas
normais, como zona central, feixe neurovascular, cápsula
cirúrgica espessada, plexo venoso periprostático, dentre
outros.
Conclusões: É importante que radiologistas estejam cientes
dessas armadilhas envolvidas na interpretação de uma
ressonância magnética de próstata, para reduzir a quantidade
de biópsias desnecessárias e sofrimento mental e físico para o
paciente.
Autor Responsável: Dra. Raquel Silveira Dantas
E-mail: raquelsilveiradantas@gmail.com
Palavras-Chave: prostata, cancer, mri, pitfalls

PD.01.015
ELASTOGRAFIA HEPÁTICA PARA QUANTIFICAÇÃO DA
FIBROSE E ESTEATOSE: UMA VISÃO GERAL DAS APLICAÇÕES,
LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS COM A IMAGEM
MULTIMODAL.
Autores: MARCELINO, L. J.; ZUKOVSKI, E. B.; RIBEIRO, N. P.;
BERNAL, E. C. B. B.; FILHO, J. A. B. A.; BEZERRA, R. O. F. B.;
AVERILL, S. L.; MARCELINO, A. S. Z.; CERRI, G. G.;.
Instituição: INSTITUTO DE RADIOLOGIA/INRAD - HOSPITAL
DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO DEPARTAMENTO DE
RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS DEPARTMENT OF RADIOLOGY - CARVER
COLLEGE OF MEDICINE - UNIVERSITY OF IOWA
Introdução e objetivo(s): Entender como as técnicas de
elastografia funcionam e como elas
podem ser realizadas.
Aprender sobre as diferentes modalidades de imagem da
elastografia
hepática (EH) e suas aplicações, focando nos benefícios e
desvantagens da técnica ultrassonográfica.
Reconhecer recursos de imagem relevantes em diferentes
métodos
de elastografia, incluindo elastografia por ressonância
magnética (RM).
Método(s): Apresentaremos um ensaio pictórico em slides,
com informações obtidas através da revisão da literatura
atual, como a Radiological Society of North America (RSNA),
World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology
(WFUMB), European Federation of Societies for Ultrasound in
Medicine and Biology (EFSUMB), American College of
Radiology (ACR) e European Society of Radiology (ESR),dentre
outros.
Abordaremos os conceitos básicos da elastografia hepática
nas diversas modalidades ultrassonográficas e por RM, assim
como o estado-da-arte de cada método e suas vantagens e
desvantagens respaldadas na literatura e guidelines já
publicados.
Explicaremos o passo-a-passo da técnica ultrassonográfica da
elastografia mais recente, assim como suas indicações oficiais,
pitfalls e comentários sobre cada passo abordado.
Discussão: Métodos como a elastografia por RM e a
ultrassonografia com ATI apresentam desempenho
comparável a biópsia e podem caracterizar o prognóstico
evolutivo do paciente, as tornando únicas e indispensáveis.
Entre as tendências em alta e que podem aumentar o impacto
positivo da elastografia dentre as diversas modalidades, estão
o uso da elastografia para caracterização de tumores
hepáticos, a avaliação da rigidez do baço como preditor de
hipertensão portal e a identificação de alterações
necroinflamatórias no estágio pré-fibrose, permitindo
tratamento mais precoce.
Conclusões: O conhecimento médico na elastografia se faz
cada vez mais necessário, tendo em vista o aumento de
condições hepáticas crônicas. A elastografia tem papel
fundamental no cenário futuro e, seguindo a tendência da
diminuição de processos invasivos, as diversas modalidades de
imagem se tornam extremamente relevantes para o impacto
positivo do paciente no diagnóstico e acompanhamento.
Autor Responsável: Dr. Natan Paraíso Ribeiro
E-mail: natannpr@gmail.com
Palavras-Chave: ELASTOGRAFIA, RM, ULTRASSOM, CIRROSE,
ESTEATOSE, DHGNA, EHNA, ULTRASSONOGRAFIA,
SEGUIMENTO

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)
PI.01.001
ADENOCARCINOMA E UM POUCO MAIS: DIAGNÓSTICOS
DIFERENCIAIS DOS TUMORES DE RETO
Autores: ARAUJO, G.V.; COSTA, I.B.; MORITA, T.; RANGEL, D.A.;
OLIVEIRA, I.R.C.; ALBUQUERQUE, K.S.; FIOROT, V.C.R.,
MONTEL, D.B., LEWIN, F..
Instituição: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): O câncer de reto acomete uma
percentagem significativa da população mundial, ocupando a
marca de terceiro câncer mais comum nos homens e o
segundo nas mulheres, tendo o adenocarcinoma como o seu
principal representante (mais de 98% dos casos). No entanto,
nem todos os tumores do reto são adenocarcinomas, podendo
tratar-se de outras lesões malignas ou, inclusive, benignas.
Dessa forma, este trabalho tem como objetivo elencar os
principais diagnósticos diferenciais dos tumores de reto e suas
apresentações radiológicas.
Método(s): Ensaio pictórico com casos originais.
Discussão: Os tumores de reto podem ser oriundos da mucosa
(ex.: adenocarcinoma; adenocarcinoma mucinoso; linfomas;
melanoma anorretal primário; tumores neuroendócrinos) ou
da camada submucosa e/ou muscular (ex.: tumor estromal
gastrointestinal; hemangioma; lipoma; cisto de duplicação;
leiomioma e leiomiossarcoma). A ressonância magnética
representa uma peça chave na elucidação diagnóstica destes
tumores, já que permite uma boa diferenciação entre os
tecidos, avaliação multiplanar e campo de estudo amplo.
Através deste método, o radiologista consegue estudar cada
camada do trato gastrointestinal, possibilitando uma melhor
avaliação dos tumores que acometem as camadas mais
profundas. Há possibilidade de identificarmos, então, os
fatores de mau prognóstico inerentes à lesão tumoral, tais
como a infiltração do mesorreto, permitindo avaliar a
possibilidade de ressecção cirúrgica e facilitando o
planejamento terapêutico neoadjuvante e/ou invasivo.
Conclusões: Há grande relevância, portanto, de conhecermos
os principais diagnósticos diferenciais das massas que
acometem o reto, bem como suas apresentações radiológicas
esperadas, para que possamos orientar da melhor maneira o
seguimento terapêutico de cada caso.
Autor Responsável: Sr. Gustavo Vilasbôas de Araújo
E-mail: gugavilasboas@gmail.com
Palavras-Chave: Reto, Tumores, do, reto, Adenocarcinoma,
Ressonância, magnética

RELATO DE CASO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.01.009
HEMANGIOMA HEPÁTICO PEDICULADO SIMULANDO
TUMOR GÁSTRICO EXOFÍTICO: UMA APRESENTAÇÃO RARA
DE HEMANGIOMA.
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Autores: DIAS, E.N.; MOREIRA, T.V.S.; MEMÓRIA, T.C.O;
GOMES, M.A.P.; SANTOS, R.M.; CRUZ, M.R.M.S.; PEREIRA,
A.H.L.M.; ROCHA, P.G.M.; AGUIAR, J.O; NEIVA, F.G.C.;
GODINHO, A.M.R.; SILVA JÚNIOR, J.P.; LEAL, F.W.B.
Instituição: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO MARANHÃO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever os achados de
imagem de uma apresentação rara e pediculada de
hemangioma hepático, simulando tumor gástrico exofítico..
História clínica: Paciente masculino, 44 anos, previamente
hígido, apresentou quadro de dor abdominal, febre, náuseas e
vômitos. Realizou tomografia computadorizada (TC) do
abdome total no pronto-socorro, sem contaste, onde foi
evidenciada massa sólida exofítica no fundo gástrico, medindo
4,9 x 4,8 x 3,1 cm, sendo primeiramente aventada a
possibilidade de tumor gástrico exofítico. Em seguida,
realizou-se ressonância magnética (RM) que demonstrou
massa com hipersinal em T2 indissociada do fundo gástrico e
com padrão progressivo de impregnação ao gadolínio.
Prosseguiu-se com TC trifásica, que evidenciou padrão de
captação compatível com hemangioma hepático com
presença de fina haste/ pedículo entre a lesão e o parênquima
hepático do segmento II. O paciente foi submetido a ressecção
da lesão, com histopatológico conclusivo para hemangioma.
Discussão e diagnóstico: Os hemangiomas hepáticos são os
tumores mais comuns do fígado e com pouca variação
radiológica. A sua forma pediculada é atípica e rara, podendo
levar frequentemente a erros diagnósticos. Nos últimos 20
anos, houve menos de 10 casos descritos na literatura. Na
maioria das vezes são assintomáticos e os sintomas se
relacionam com torção pedicular e isquemia, apresentando-se
com dor abdominal aguda. Na TC, o pedículo é fino e, portanto,
há necessidade de protocolo trifásico. Na RM (como no caso
em estudo) o pedículo é por vezes imperceptível, porém há
hipersinal em T2, típicos dos hemangiomas, sugerindo o
diagnóstico. A biópsia deve ser indicada quando os exames de
imagem não são suficientes para o diagnóstico. A ressecção do
hemangioma pediculado complicado (torção) é mandatória,
com apenas um caso descrito na literatura.
Conclusões: Apesar de raro, o hemangioma hepático
pediculado pode ser diagnosticado de forma incidental e,
quando diagnóstico por imagem permanecer incerto, é
necessário prosseguir com biópsia. Faz-se importante o
radiologista conhecer esta entidade, bem como orientar
adequadamente os protocolos de TC e RM a fim de minimizar
os erros e condutas desnecessárias.
Autor Responsável: Dra. Emille Nascimento Dias
E-mail: emille.nascimento@hotmail.com
Palavras-Chave: hemangioma, pediculado, tomografia,
pedículo

Descrição sucinta do(s) objetivo(s): - Revisar las características
imagenológicas y criterios diagnósticos del íleo biliar en
resonancia magnética (RM) y tomografía computada (TC).
- Resaltar la importancia del diagnóstico precoz para definir la
conducta terapéutica.
História clínica: Paciente femenina de 68 años con cuadro
clínico de dolor abdominal de 10 días de evolución, asociado a
náuseas y vómitos de contenido bilioso. Sin antecedentes
quirúrgicos conocidos.
La ecografía abdominal inicial, fue de difícil valoración por
meteorismo, observándose únicamente vesícula heterogénea,
de aspecto inespecífico, por lo que se solicitó RM y TC.
La RM evidencio signos de colecistitis crónica, dilatación de la
vía biliar, coledocolitiasis y dilatación de asas intestinales
delgadas. Además, se advirtió imagen heterogénea en ilion
terminal, sugestiva de lito. Se complementó con TC,
confirmando la presencia de lito biliar en el íleon terminal y la
presencia de fístula colecistoduodenal asociada a aerobilia,
conformando así la triada radiológica de Rigler, llegando al
diagnóstico íleo biliar.
La paciente fue intervenida quirúrgicamente por laparoscopia,
con extracción del lito biliar.
Discussão e diagnóstico: El íleo biliar es una entidad poco
frecuente, pero con alta morbimortalidad por lo que debe
tenerse en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales de
oclusión intestinal.
Clínicamente son cuadros inespecíficos, por lo general se
presenta con dolor recurrente en hipocondrio derecho, luego
de establecido el ílio intestinal los síntomas se agudizan y se
acompañan de la sintomatología clásica de un cuadro
obstructivo intestinal.
Dependiendo de la evolución del cuadro clínico, los diferentes
métodos diagnósticos tendrán mayor o menor especificad y
sensibilidad; la radiografía abdominal de píe tiene mayor
importancia ante el cuadro obstructivo inicial; la TC clarifica los
hallazgos radiográficos, sin embargo, tiene baja sensibilidad
para evaluar la vía biliar, siendo la RM la mejor opción en este
último caso.
Conclusões: El íleo biliar es una causa poco frecuente de
obstrucción intestinal, que compromete mayormente a
pacientes añosos, por lo que debe ser diagnosticado y tratado
adecuadamente debido a las comorbilidades y el alto riego
quirúrgico que presentan dichos pacientes.
Autor Responsável: Dr. Nelson Alejandro Guzman Espinoza
E-mail: nagesito@gmail.com
Palavras-Chave: Biliary ileus, intestinal obstruction, chronic
cholecystitis, choledochal lithiasis

REVISÃO DE LITERATURA
PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.01.012
ILEO BILIAR: CAUSA INUSUAL DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL.
Autores: GUZMAN, N.; ROMERO, P.; DAZA, F.; CARPIO, J.;
FERNANDEZ, C.
Instituição: DIAGNOSTICO MAIPU/DASA
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PD.01.007
CLÁSSICOS DA RADIOLOGIA CONTRASTADA QUE TODO
RADIOLOGISTA DEVE SABER.
Autores: CARVALHO, T.A.M; PANIZZA, P.S.B.; GOMES, J.L.L.;
SOUZA, D.H.; OKAMURA, R.; REYNA, C.F.O.

Instituição: HOSPITAL LEFORTE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A tomografia
computadorizada e a ressonância magnética, bem como o
desenvolvimento de protocolos cada vez mais rápidos,
possibilitaram um avanço sem precedentes no diagnóstico por
imagem. Apesar desses avanços, o exame contrastado ainda
pode ser considerado uma modalidade essencial na detecção
e diagnóstico de algumas patologias. O objetivo deste trabalho
é descrever os achados de imagem mais importantes e
clássicos através do uso de radiografias contrastadas.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Será
apresentada uma revisão bibliográfica junto aos casos com
achados radiológicos tidos como clássicos nas seguintes
modalidade de imagem: estudo contrastado do esôfago,
estômago e duodeno (EED), trânsito intestinal, enema opaco,
urografia excretora, uretrocistografia e histerossalpingografia.
Discussão: Discutiremos os achados de imagem e contexto
clínico dos casos através de uma abordagem didática
segmentada por órgãos: esôfago, estômago, duodeno,
intestino delgado, cólons, reto e trato genitourinário. As
alterações serão subsegmentadas em tópicos que incluem
variantes anatômicas, alterações morfológicas, doenças
inflamatórias, doenças infecciosas e neoplasias.
Conclusões: O conhecimento dos principais e clássicos
achados de imagem em exames contrastados da radiologia
convencional continua sendo de um entendimento muito
relevante na prática clínico-cirúrgica, sobretudo por permitir
uma avaliação rápida, dinâmica e em tempo real de pacientes
com doenças gastrointestinais e genitourinárias. Sendo assim,
é importante extrair um diagnóstico preciso dessas
modalidades de imagem que permitam aos médicos
solicitantes conduzir um diagnóstico precoce e terapêutica
apropriada.
Autor Responsável: Dra. Thamy Alencar M. Carvalho
E-mail: thamycarvalhomed@gmail.com
Palavras-Chave: Exames contrastados, contrastados,
contraste, radiografia contrastada
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ABDOMINAL/TRATO GENITURINÁRIO
ENSAIO PICTÓRICO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.02.004
ESTADIAMENTO FIGO ATUALIZADO DO CÂNCER DE COLO
UTERINO – IMPORTÂNCIA DA IMAGEM E O QUE OS
RADIOLOGISTAS PRECISAM SABER.
Autores: ALEXANDRE, B.; COELHO, F. M. A.; TALANS, A.; RAIZA,
L. C. P.; BARONI, R. H.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): O câncer de colo de útero é uma das
neoplasias mais comuns do sexo feminino e a maior parte dos
novos casos e mortes ocorrem nos países em
desenvolvimento. A Federação Internacional de Ginecologia e
Obstetrícia (FIGO) recentemente revisou o seu sistema de
estadiamento, permitindo a inclusão dos achados patológicos
e radiológicos quando disponíveis, suplementando os achados
clínicos das pacientes.
Este estudo propõe elucidar as principais categorias do
sistema de estadiamento da FIGO, com objetivo educacional,
ilustrando e discutindo os achados de imagem através de
exames emblemáticos..
Método(s): Foram selecionados casos didáticos de
ressonância magnética (RM) de abdome de nosso serviço, para
ilustrar e descrever as categorias atualizadas do sistema de
estadiamento do câncer de colo de útero da FIGO..
Discussão: Em 2018, a FIGO revisou o sistema de
estadiamento do câncer de colo uterino, incluindo os achados
radiológicos e patológicos das pacientes quando disponíveis,
suplementando os achados clínicos e trazendo maior precisão
ao estadiamento.
As principais alterações foram: a largura das lesões
microinvasivas deixou de ser considerada; as dimensões
tumorais foram agora estratificadas em três subcategorias
(IB1, IB2, e IB3); houve inclusão da categoria IIIC relacionada a
positividade linfonodal (subdividida em IIIC1 e IIIC2 –
linfonodos
pélvicos
e
para-aórticos
positivos,
respectivamente), adicionando-se a essas subcategorias as
letras minúsculas “r” (imagem) e “p” (patologia) para indicar
quais foram os achados utilizados para alocar as pacientes
nessas subcategorias.
Os radiologistas devem estar familiarizados com as regras
desse estadiamento, já que os exames de imagem fornecem
informações adicionais e prognósticas importantes, como
dimensões e extensão tumoral, avaliação linfonodal e
disseminação local ou sistêmica da doença, influenciando
diretamente na escolha do plano terapêutico dessas
pacientes. Dentre os exames de imagem, a RM é umas das
principais modalidades utilizadas, permitindo a avaliação de
tumores maiores que 10mm.
Conclusões: Na sua recente atualização, a FIGO permitiu a
inclusão dos achados das diferentes modalidades de imagem
no estadiamento do câncer de colo de útero, garantindo maior
precisão no estadiamento. Os exames de imagem fornecem
achados adicionais importantes e identificam fatores
prognósticos que podem influenciar na escolha do tratamento
mais adequado.
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Autor Responsável: Dra. Bruna Alexandre
E-mail: brunalexandre25@gmail.com
Palavras-Chave: FIGO, câncer de colo
ESTADIAMENTO, ressonância magnética

de

útero,

PD.02.005
SÍNDROME DE HERLYN-WERNER-WUNDERLICH E A
IMPORTÂNCIA DOS RADIOLIGISTAS NO SEU DIAGNÓSTICO.
Autores: ALEXANDRE, B.; GUIMARÃES, C. P. B. F.; TALANS, A.;
TACHIBANA, A.; BARONI, R. H.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): A Síndrome de Herlyn-WernerWunderlich (SHWW) é uma anomalia congênita rara,
caracterizada pela tríade de útero didelfo, hemivagina
obstruída e agenesia renal ipsilateral. Apresenta-se com
quadro clínico inespecífico e seu diagnóstico geralmente é
realizado na puberdade, associando-se a complicações
futuras.
O objetivo deste estudo consiste em apresentar uma síndrome
rara, com objetivo educacional, ilustrando e discutindo os
pontos chaves dessa condição através de exames de imagem
emblemáticos, bem como a importância do radiologista no seu
diagnóstico..
Método(s): Foram selecionados casos didáticos de
ressonância magnética (RM) e
de tomografia
computadorizada (TC) de abdome de nosso serviço, para
ilustrar e descrever os principais achados de imagem da
SHWW..
Discussão: As anomalias Müllerianas correspondem a
espectro de anormalidades causadas por defeito na fusão
embriológica ou falha na recanalização dos ductos de Müller,
podendo estar associadas a anormalidades renais e
esqueléticas.
Dentre elas, destaca-se a rara SHWW, caracterizada por útero
didelfo, hemivagina obstruída e agenesia renal ipsilateral. O
quadro clínico é inespecífico, manifestando-se geralmente na
puberdade, com dor pélvica, dismenorreia e massa abdominal
(secundária a hematocolpo). O diagnóstico é difícil e pode ser
tardio, já que muitas vezes as pacientes apresentam
menstruações regulares e as queixas referidas são
erroneamente relacionadas pelos médicos a outras patologias.
A SHWW associa-se a complicações agudas (hematocolpo e
piossalpinge, por exemplo) e crônicas como endometriose,
abortos de repetição e infertilidade.
Os exames de imagem são fundamentais no diagnóstico e
evidenciam os principais achados dessa condição,
caracterizando a malformação uterina, hemivagina obstruída
e a agenesia renal ipsilateral e possíveis complicações
associadas.
Conclusões: A SHWW é de difícil diagnóstico devido a sua
raridade e quadro clínico inespecífico. Dessa forma, o
conhecimento dessa síndrome deve ser difundido entre os
radiologistas, já que os exames de imagem têm papel
fundamental no seu reconhecimento. O diagnóstico deve ser
realizado preferencialmente de forma precoce, a fim de evitar
as complicações futuras dessa condição, como endometriose
e infertilidade.

Autor Responsável: Dra. Bruna Alexandre
E-mail: brunalexandre25@gmail.com
Palavras-Chave: SÍNDROME DE HERLYN-WERNERWUNDERLICH, anomalias Müllerianas, útero didelfo,
ressonância

PD.02.006
PAPEL DA RM MULTIPARAMÉTRICA EM PACIENTES COM
CÂNCER DE PRÓSTATA EM VIGILÂNCIA ATIVA.
Autores: BONADIO, V.; TORRE, G. S.; COELHO, F. M. A.; MUSSI,
T. C.; BARONI, R. H.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN (HIAE)
Introdução e objetivo(s): Compreender os conceitos atuais da
vigilância ativa (VA) no câncer de próstata (CaP) e seu impacto
clínico. Discutir os critérios de inclusão, seguimento e a
classificação PRECISE, assim como as características de
imagem importantes a serem avaliadas na Ressonância
Magnética multiparamétrica (RMmp) da próstata para
determinar progressão radiológica e, possivelmente,
necessidade de conduta ativa..
Método(s): Revisão dos critérios atuais da VA no CaP baseado
em casos do nosso banco de dados institucional..
Discussão: O CaP é o câncer mais comum na população
masculina brasileira, sendo a segunda causa de morte por
câncer em homens no Brasil e em países desenvolvidos,
apresentando aumento da sua incidência ao longo dos anos.
Assim, não só a detecção do CaP se mostra importante, mas
também a seleção dos pacientes que deverão ser ativamente
tratados ou colocados em protocolo de vigilância ativa. A
RMmp é essencial para alocar o paciente na vigilância ativa
quando possível, tendo critérios de inclusão e seguimento,
assim como para determinar progressão radiológica.
Conclusões: A RMmp da próstata faz parte do diagnóstico,
estadiamento e inclusão ou não do paciente em VA, sendo sua
correta interpretação determinante na definição de conduta.
Por isso, é de suma importância que os radiologistas estejam
familiarizados com os conceitos atuais de VA e avaliação da
progressão radiológica.
Autor Responsável: Dra. Vivien Bonadio
E-mail: vivi_bonadio@hotmail.com
Palavras-Chave: próstata, neoplasia, vigilância, PRECISE

PD.02.007
ACHADOS DE IMAGEM DO CÂNCER DE PRÓSTATA APÓS
TRATAMENTO.
Autores: BONADIO, V.; TORRE, G. S.; COELHO, F. M. A.; MUSSI,
T. C.; BARONI, R. H.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN (HIAE)
Introdução e objetivo(s): Abordar as alterações de imagem
esperadas após a realização de tratamento para o câncer de
próstata (CaP), com ênfase na ressonância magnética (RM),
assim como os conceitos atuais de recidiva bioquímica e seu
impacto clínico..
Método(s): Revisão do conceito e critérios atuais de recidiva
bioquímica no câncer de próstata e achados de imagem após

a realização de tratamento, baseado em casos do nosso banco
de dados institucional..
Discussão: O CaP é o câncer mais comum na população
masculina brasileira, sendo a segunda causa de morte por
câncer em homens no Brasil e em países desenvolvidos,
apresentando aumento da sua incidência ao longo dos anos.
Devido a isso, não só o diagnóstico se mostra importante, mas
também o controle após a realização de tratamento e, caso
haja recidiva, a avaliação por imagem da possível causa que
justifique a alteração laboratorial encontrada.
Conclusões: Exames de imagem da próstata fazem parte do
diagnóstico, estadiamento e controle pós-tratamento, sendo
sua correta interpretação determinante na definição de
conduta. Por isso, é de suma importância que os radiologistas
estejam familiarizados com os achados de imagem após
realização do tratamento do CaP e tenham o conhecimento do
conceito de recidiva bioquímica para busca ativa de eventuais
lesões viáveis.
Autor Responsável: Dra. Vivien Bonadio
E-mail: vivi_bonadio@hotmail.com
Palavras-Chave: próstata, neoplasia, recidiva

PD.02.009
TRANSPLANTE PANCREAS-RIM: ACHADOS DE IMAGEM NO
PRÉ, PERI E PÓS-TRANSPLANTES.
Autores: REYNA, C. F. DE O.; YOSHIMI, N. T.; TOYOKAWA, D. Y.
K.; DE SOUZA, D. H.; OKAMURA, R.; PANIZZA, P. S. B..
Instituição: LEFORTE
Introdução e objetivo(s): O transplante simultâneo de
pâncreas e rim é um tratamento já bem estabelecido em
pacientes com diabetes mellitus e insuficiência renal
avançada. O procedimento se apresenta habitualmente com o
posicionamento do enxerto pancreático no flanco direito e do
enxerto renal na fossa ilíaca esquerda. É fundamental para o
radiologista reconhecer os achados de imagem relacionados
ao pré, peri e pós procedimento, assim como as principais
complicações, definindo as respectivas informações e imagens
chave na avaliação desses pacientes..
Método(s): Demonstraremos os principais padrões de
imagens em pacientes transplantados pâncreas-rim através de
imagens de ultrassonografia e tomografia computadorizada
do arquivo digital da nossa instituição..
Discussão: Discutiremos como deve ser feita a avaliação préprocedimento no doador e receptor. Revisaremos como os
dados clínicos e exames laboratoriais podem auxiliar a imagem
na diferenciação das diferentes morbidades encontradas no
período peri-transplante. Serão ainda discutidas as
complicações:
a)
vasculares
(estenose,
trombose,
pseudoaneurisma
e
fístula
arteriovenosa);
b)
inflamatórias/infecciosas (pancreatite, pielonefrite, rejeição e
coleções peri-enxerto) e iatrogênicas (cirúrgicas e não
cirúrgicas). Também serão abordadas qual o padrão
cronológico habitual dessas alterações, subdividindo os
períodos em agudo, subagudo e crônico.
Conclusões: O entendimento do papel do radiologista na
avaliação do pré, peri e pós-transplante é fundamental para o
planejamento cirúrgico, bem como identificação de possíveis
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complicações por métodos de imagem. O transplante
pâncreas-rim é uma modalidade de tratamento com
crescimento progressivo nos últimos anos e precisamos estar
preparados para integrar a equipe multidisciplinar que
garantirá o sucesso do procedimento.
Autor Responsável: Dr. Carlos Reyna
E-mail: foreyna@gmail.com
Palavras-Chave: Transplantation, Surgery, Complications, CT,
Ultrasound, Abdominal

PD.02.011
DOENÇA RENAL CRÔNICA: O PAPEL DA IMAGEM EM TODOS
OS CENÁRIOS.
Autores: SOUZA, D. H.; REYNA, C. F. DE O.; OKAMURA, R.;
DAMASCENO, L. L. L.; CARVALHO, T. A. M.; PANIZZA, P. S. B.
Instituição: HOSPITAL LEFORTE
Introdução e objetivo(s): A doença renal crônica (DRC)
consiste em perda progressiva e irreversível da função dos
rins. É quantificada e classificada a partir da redução da taxa
de filtração glomerular (TFG) em seis estágios funcionais e
acomete entre 10-15% da população adulta global. Não
existem sintomas específicos e tendo em vista o amplo
espectro de etiologias, os achados radiológicos podem auxiliar
no diagnóstico e garantir um tratamento precoce e adequado.
Este trabalho objetiva: a) descrever os principais achados de
imagem das diversas causas de DRC; b) exemplificar as
alterações de imagem que permitem o diagnóstico da
nefropatia parenquimatosa, bem como suas manifestações
secundárias em outras estruturas corpóreas; c) demonstrar o
papel da radiologia no que tange a terapia de substituição
renal (diálise, transplante e suas possíveis complicações)..
Método(s): Demonstraremos os principais padrões de
imagens em pacientes com DRC através de imagens de
radiologia convencional, ultrassonografia, tomografia
computadorizada e ressonância magnética, do arquivo digital
da nossa instituição..
Discussão: Apresentaremos casos acompanhados de revisão
da literatura revisitando as possíveis etiologias da DRC:
malformações congênitas, rins policísticos, alterações
inflamatórias ou isquêmicas, assim como padrões de doenças
sistêmicas e genéticas. Será discutido o papel da imagem no
seguimento do paciente renal crônico (confecção da fístula
arteriovenosa e achados relacionados a descompensações
clínicas). Por último, exibiremos os padrões de normalidade a
anormalidade no contexto da diálise e transplante renal.
Conclusões: O conhecimento dos principais achados
radiológicos relacionados às causas e a própria DRC possibilita
um diagnóstico precoce de forma a garantir uma terapêutica
adequada e preventiva, reduzindo assim a morbimortalidade
nesses pacientes.
Autor Responsável: Dra. DAYHANE HELENA DE SOUZA
E-mail: dayhanehsouza@gmail.com
Palavras-Chave: rins, nefropatia, transplante, abdome,
genitourinário
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PD.02.019
PERSPECTIVA RADIOLÓGICA DO CÂNCER DE ENDOMÉTRIO:
PRINCIPAIS ACHADOS EM US, TC E RM..
Autores: OLÍMPIO, M. S. M.; FEITOSA, C. L.; MENDES, G. B. T.;
QUEIROZ, O. M. S.; VIANA, V. S. L.; FERREIRA, A. M.
Instituição: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ
Introdução e objetivo(s): O câncer de endométrio (CE) é a
neoplasia ginecológica maligna mais comum em países
desenvolvidos e sexta mais frequente em mulheres no país e
vem despertando interesse nas últimas décadas em razão da
crescente incidência global pelo aumento da expectativa de
vida e do sobrepeso, descoberta de diferentes perfis
moleculares da doença, avanços e controvérsias nas
modalidades terapêuticas. Considerando que o CE será cada
vez mais presente, o propósito do estudo foi relatar e ilustrar
as principais características de imagem dessa patologia..
Método(s): Foram revistos casos de pacientes com diagnóstico
de CE e relatados os principais achados de imagem nas
modalidades de USG, TC e RM..
Discussão: Adenocarcinoma é o subtipo mais comum. Outros
subtipos são escamoso, carcinoma de células claras e
papilífero, formas mais malignas do tumor. Os principais
fatores de risco se relacionam à exposição a estrogênios:
obesidade, diabetes, nuliparidade, uso de tamoxifeno e idade
acima de 55 anos. O diagnóstico definitivo é feito por biópsia
endometrial com histopatológico.
Na USG os CE se apresentam como espessamento e
heterogeneidade endometrial, podendo estar associados a
margens mal definidas. A invasão miometrial é sugerida
quando há irregularidade/interrupção da zona juncional ou
extensão direta no miométrio. Ao Doppler colorido, costumam
ter vascularização aumentada, porém este critério não deve
ser utilizado isoladamente na diferenciação entre processos
endometriais benignos e malignos.
Na TC o CE tem aparência inespecífica, em geral se apresenta
como massa endometrial hipoatenuante e há menor precisão
para reconhecer invasão miometrial/cervical.
A RM é a modalidade padrão-ouro pois permite avaliar a
profundidade da invasão miometrial com impacto na
probabilidade de envolvimento linfonodal e na extensão do
procedimento cirúrgico. O CE é geralmente visto como um
espessamento ou massa hipo/isointensa em T1, com
intensidade de sinal heterogênea ou menor que o endométrio
normal nas imagens em T2 e com restrição à difusão. Em
imagens dinâmicas pós-contraste, o CE realça menos que o
miométrio, sendo a melhor sequência para avaliar invasão.
Conclusões: Os métodos de imagem desempenham papel
importante no diagnóstico, estadiamento e vigilância de
pacientes com CE e modalidades, principalmente USG e RM,
apresentam achados que podem ser identificados nessa
neoplasia.
Autor Responsável: Dra. Sabrina Medeiros
E-mail: sabrinamolimpio@hotmail.com
Palavras-Chave: Endometrial cancer;, Malignant
gynecological neoplasm, Imaging methods

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)
PI.02.004
UROLITIASE: DOS ACHADOS QUE DEFINEM O TRATAMENTO
ATÉ COMPLICAÇÕES E AVALIAÇÃO PÓS-TRATAMENTO.
Autores: MORITA, T.; FREITAS, L. N. C.; SCHNEIDER, G.;
ARAUJO, G.V.; DANTAS, R. S.; FIOROT, L.C.R.; OLIVEIRA, I.R.C.;
ALBUQUERQUE, K. S.; MONTEL, D. B.; LEWIN, F.
Instituição: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): Urolitíase é uma das causas mais
comuns de dor abdominal no pronto socorro com exame físico
e laboratorial frequentemente inespecíficos. Nesse cenário,
exames de imagem tem papel fundamental, tanto para fins
diagnósticos, quanto no planejamento do tratamento e no
seguimento após o mesmo. Entre eles a tomografia
computadorizada (TC) é o padrão ouro para avaliação de
cálculos urinários, mostrando não apenas os cálculos, mas
também seu tamanho, composição e fragilidade,
características importantes na escolha da modalidade de
tratamento. Sendo assim, esse ensaio pictórico pretende
revisar os pontos importantes a serem relatados no exame
tomográfico..
Método(s): Ensaio pictórico com casos originais..
Discussão: Tópicos importantes que influenciam no
tratamento: tamanho dos cálculos, localização, fragilidade e
composição, bem como distância do cálculo a pele e fatores
associados - obstrução ou sinais de infecção, pois esses podem
determinar a necessidade de uma abordagem terapêutica
mais agressiva. A medida dos cálculos deve ser feita na janela
óssea magnificada e a maior medida tanto nos planos coronal
e axial devem ser relatadas. A fragilidade do cálculo é
determinada pela heterogeneidade de seus componentes
internos, na TC pode ser considerado homogêneo ou
heterogêneo. Quanto mais heterogêneo, mais susceptível a
fragmentação é o cálculo após tratamento com litotripsia
extracorpórea (LEC). Outro fator importante que influencia na
escolha da terapêutica adequada é a composição do cálculo,
porque o tratamento para cálculos de ácido úrico é
alcalinização urinária, sendo intervenção cirúrgica reservada
para aqueles refratários ao tratamento clínico, por isso a
atenuação dos cálculos deve ser relatada. A distância do
cálculo à pele (DCP) é a média das medidas da distância do
centro do cálculo até a pele medida no plano axial a 0º, 45º e
90º. Uma DCP maior que 10 cm costuma resultar em falha na
eliminação completa dos cálculos após a LEC. A TC também
auxilia na avaliação pós-tratamento: confirma a eliminação
dos cálculos, identifica cálculos residuais e avalia possíveis
obstruções urinárias.
Conclusões: Um relatório tomográfico completo é essencial
não somente para o diagnóstico, mas também para guiar
urologistas
no
planejamento
terapêutico
e
no
acompanhamento pós-tratamento. Sendo assim, é primordial
que os radiologistas tenham uma abordagem sistemática em
tais casos.
Autor Responsável: Dra. Tamires Morita
E-mail: tamires.morita@gmail.com

Palavras-Chave: TC, Urolitíase, Nefrolitíase, Avaliação, Póstratamento

RELATO DE CASO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.02.001
SARCOMA RENAL: UM RARO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE
MASSA RENAL.
Autores: OLIVEIRA, L.F.F.; MENDES, R.P.F.; PEREIRA, J.B.;
PRODIGIOS, J.C.D.; FIALHO, M.T.C.J.F.; GUSMAO, L.L.A.;
JUNIOR, J.A.L.; FARIA, M.V.A.; FONSECA, C.V.; GONCALVES,
A.L.C.P.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS (HC-UFMG) SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar um caso de
sarcoma renal, com invasão vascular, hematoma extrarrenal e
metástase pancreática presentes ao diagnóstico. Descrever
sucintamente características das linhagens sarcomatosas
apontadas pelo estudo anatomopatológico..
História clínica: Paciente 79 anos, sexo feminino, história
prévia de nefrectomia esquerda por angiomiolipoma,
apresentou hematúria intermitente com piora progressiva.
Realizado diagnóstico de infecção do trato urinário (ITU), sem
melhora com tratamento clínico, sendo inte.
Discussão e diagnóstico: Sarcoma renal são neoplasias raras,
correspondem a 1% de todos os tumores renais, sendo os tipo
mais comuns o leiomiossarcoma, lipossarcoma e sarcomas
sem linhagem definida - que incluem sarcoma de Ewing e
sarcoma sinovial, entre outros.
Sarcomas de Ewing são grupo de tumores de pequenas células
arredondadas, acometendo principalmente ossos e partes
moles, sendo os rins um sítio extraósseo primário raro e mais
agressivo - com propensão à recorrência local e metástase.
Diferentemente de outros tumores renais assintomáticos,
pode haver dor abdominal e hematúria. Sarcomas sinoviais
acometem extremidades e grandes articulações, sendo
também rara a apresentação no parênquima renal. Para
ambos os casos, o diagnóstico definitivo requer análise
anatomopatológica/imunohistoquímica,
e
possuem
prognóstico ruim, realizando-se ressecção cirúrgica seguida de
quimioterapia para doença metastática.
Conclusões: O caso descrito ilustra uma apresentação de
sarcoma renal, neoplasia incomum na prática do radiologista,
já complicada com achados que dificultam a avaliação tumoral
e possuem grande relevância para o manejo clínico e
oncológico da paciente.
Autor Responsável: Sr. Josué Beconha Pereira
E-mail: josuepereiraradio@gmail.com
Palavras-Chave: Sarcoma Renal, Oncologia, Ultrassonografia,
Tomografia
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PD.02.012
O PAPEL DA ULTRASSONOGRAFIA E DA RESSONÂNCIA
DIRECIONADOS PARA O DIFERENCIAL ENTRE NEOPLASIA E
ENDOMETRIOSE EM UMA PACIENTE COM LESÕES
INTESTINAL E MESENTÉRICAS SUSPEITAS..
Autores: BATISTA, F. O.¹; SILVA FILHO, M. R. M.²;
STAMAMOTO, F. D.¹; SILVA, T. P. F.¹
Instituição: 1 - REDE D'OR SÃO LUIZ 2 - INSTITUTO DE
RADIOLOGIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Apresentar um caso de
endometriose profunda simulando implante peritoneal
metastático, ressaltando o papel da ressonância magnética
(RM) e da ultrassonografia transvaginal (USTVG) com doppler
e preparo intestinal na diferenciação dessas condições..
História clínica: Paciente feminina, 43 anos, com queixa de
alterações intestinais e dores abdominais na fossa ilíaca
direita, sem outros sem outras particularidades. Tomografia
computadorizada (TC) realizada no pronto atendimento
caracterizou espessamento parietal irregul.
Discussão e diagnóstico: A endometriose é definida como
tecido endometrial ectópico e envolve o segmento colorretal
em 5-10% dos casos, acometendo mais frequentemente o
retossigmoide. O padrão-ouro para diagnóstico é a
laparoscopia com inspeção da cavidade e visualização dos
implantes. Dentre os métodos de imagem, RM e USGTV com
Doppler e preparo intestinal, realizados com protocolos
direcionados para suspeita são os principais métodos
utilizados. A escolha entre esses métodos depende de suas
disponibilidades e experiência dos radiologistas. A USGTV
apresenta melhor acurácia na detecção de lesões intestinais e
a RM destaca-se por avaliar simultaneamente toda cavidade
pélvica, parede abdominal / raízes neurais e sítios extrapélvicos (por exemplo: diafragma). O tratamento e
seguimento dessas pacientes são influenciados por idade,
condição hormonal e desejo de gravidez. A cirurgia tem sido o
principal método, principalmente para pacientes com queixa
clínica de dor pélvica e infertilidade.
Conclusões: A endometriose contribui significativamente para
a perda de qualidade de vida das pacientes acometidas. É
importante que os radiologistas estejam familiarizados com os
aspectos clínicos e de imagem em diferentes métodos. Nesse
caso, a complementação do estudo tomográfico com USTVG e
RM com protocolos direcionados foram essenciais para o
diagnóstico final.
Autor Responsável: Dra. Fabiana ottoni batista
E-mail: fabiana_ottoni@hotmail.com
Palavras-Chave: Endometriosis, MRI, Ultrassonography,
Pelvic

PD.02.013
TUMOR FIBROSO SOLITÁRIO PÉLVICO: RELATO DE UM CASO
RARO.
Autores: SILVA, P. T. G.; ARRUDA, K.; LINS, C. F.; LOPES, A. K. B.
F.

12

52ª Jornada Paulista de Radiologia

Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO HOSPITAL DE CÂNCER DE
PERNAMBUCO UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar um caso raro de
Tumor Fibroso Solitário (TFS) em um sítio incomum,
valorizando os achados de imagens nos diferentes métodos..
História clínica: Masculino, 54 anos, hipertenso, com queixa
de retenção urinária há 5 meses, astenia e perda ponderal de
40kg em 1 ano. Suspeitado inicialmente de aumento do
volume prostático, sendo dosado PSA (3,07 ng/ml) e realizado
ultrassonografia da próstata que iden.
Discussão e diagnóstico: O TFS é uma neoplasia mesenquimal
rara, descrita por Klemperer e Rabin em 1931. Ocorre
principalmente na pleura visceral e, raramente, no
retroperitônio. Costuma ser mais prevalente entre 50-60 anos,
sem predileção por sexo. Pode ser associado a hipoglicemia
secundário a produção de fator de crescimento insulina like,
osteoartropatia,
artralgia
e
baqueteamento.
No
retroperitônio, apresenta difícil diferenciação com outras
neoplasias. Os achados de imagem mais comuns são lesões
volumosas, hipoecoicas a ultrassonografia e hipodensa na
tomografia, circunscritas, que provocam compressao em
órgãos adjacentes. O realce pós contraste é heterogêneo e
intenso na maioria dos casos. O diagnóstico é quase sempre
histológico, porém os exames de imagem ajudam a estreitar o
diagnóstico através da avaliação dos diversos órgãos pélvicos,
além de estadiar a lesão.
Conclusões: O TFS é uma neoplasia rara e infrequente na
pelve, mas que deve ser lembrada no diagnóstico diferencial
dos tumores retroperitoniais. A sua suspeição é importante
para um diagnóstico precoce, que possibilite terapia cirúrgica
curativa, com menor chances de recidiva.
Autor Responsável: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail: kerolins@yahoo.com.br
Palavras-Chave: TUMOR FIBROSO, PELVE, RETROPERITÔNIO,
RELATO DE CASO

PD.02.014
RARA ASSOCIAÇÃO DE TUMOR OVARIANO MISTO DE
CÉLULAS GERMINATIVAS COM RABDOMIOSSARCOMA EM
CRIANÇA: RELATO DE CASO..
Autores: BERTASSO, C. P.; ESTRUZANI, T.; GONZALEZ, Y. I.;
CAMPANHA, F. V. G.; PANCOTTE, C. G.; BUISSA, A. C. R.
Instituição: CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE
FERNANDÓPOLIS.
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Os tumores de células
germinativas (TGC) são neoplasias benignas ou malignas
derivadas das células germinativas primitivas e que podem
ocorrer em sítios gonadais ou extragonadais. Quando
compostas por dois ou mais tipos de células germinativas, são
chamados de tumores mistos de células germinativas
(TmGCs). Neste relato, abordamos um caso raro de uma
criança de 9 anos, com um volumoso TmGC maligno no ovário
direito, com predomínio de rabdomiossarcoma..
História clínica: Paciente, sexo feminino, 9 anos, com história
de sangramento vaginal intenso e dor pélvica há 50 dias.

Realizou ultrassonografia pélvica por via abdominal que
evidenciou volumosa formação expansiva no hipogástrio,
sólida, com áreas de degeneração cística.
Discussão e diagnóstico: Os TmGCs malignos mais comuns são
disgerminoma, tumores do saco vitelino, teratoma imaturo e
coriocarcinoma. Excepcionalmente, áreas sarcomatosas
podem ser encontradas associadas. A idade média de
apresentação do TGC é de 13,8 anos (4 a 27 anos). Em nosso
caso, a rara combinação do rabdomiossarcoma ao TmGC,
ocupando grande parte da lesão, associada à pouca idade da
paciente e ao volume tumoral, tornam esse caso interessante.
TmGCs são um grupo muito heterogêneo, com diferentes
achados clínicos e histológicos, e isto influencia o prognóstico,
sendo difícil, portanto, generalizar o comportamento deles.
Conclusões: TmGCs malignos do ovário são neoplasias
altamente agressivas e devem ser avaliados individualmente,
levando-se em consideração a idade do paciente ao
diagnóstico, o sítio anatômico do tumor, sua histologia, entre
outros.
Autor Responsável: Dra. Carolina Pimentel Bertasso
E-mail: carol_bertasso_20@hotmail.com
Palavras-Chave: mixed germ cell tumors, germ cell tumors,
rhabdomyosarcoma

TRABALHO ORIGINAL
TEMAS LIVRES (TL)
TL.02.001
COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES PROTOCOLOS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PRÓSTATA PARA DETECÇÃO
DE CÂNCER DE PRÓSTATA..
Autores: FERNANDES, P. N.; MUSSI, T. C.; COELHO, F. M.;
TRIDENTE, C.; BARONI, R. H.;
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar a precisão de
diferentes protocolos de ressonância magnética da próstata
(RM), incluindo sequências tridimensionais (3D) e
bidimensionais (2D) de fast spin echo (FSE)..
Material(is) e método(s): Realizamos um estudo unicêntrico e
retrospectivo, para avaliar a precisão de três diferentes
protocolos de ressonância magnética de próstata. Um total de
100 pacientes realizaram ressonância magnética de próstata e
biópsia subsequente foram incluídos nest.
Resultados e discussão: Do total de 100 pacientes analisados
no estudo, 70 pacientes foram diagnosticados com câncer de
próstata (CaP), a maioria dentro do ISUP 2 e 3. As
sensibilidades, especificidades e acurácias nas zonas
periféricas e de transição são apresentadas na tabela 1.
Conclusões: Não houve diferença estatística na precisão entre
os protocolos de ressonância magnética para detecção de
câncer de próstata.
Autor Responsável: Dra. Paula Neves Fernandes
E-mail: pnfernandes88@gmail.com
Palavras-Chave: cancer, prostata, ressonancia, magnetica
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PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.03.001
PET/CT COM DOTA-UBIQUICIDINA(29-41)- 68GA: PRIMEIRA
APLICAÇÃO CLÍNICA NO BRASIL.
Autores: NOGUEIRA, S.A; IACONE, V.; SATO, K.A.K.; SILVA, R.S.;
LUZ, F.A.B.; BARBOZA, M.R.F.F.; OSAWA, A. E YAMAGA, L.Y.I.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): A UBIQUICIDINA(29-41) é um
fragmento de um peptídeo catiônico isolado a partir de
macrófagos ativados ou a partir de células epiteliais humanas
(H292). Esse peptídeo se liga preferencialmente à membrana
celular bacteriana. Essa ligação específica não depende da
função dos leucócitos. Desta forma as imagens de PET/CT com
DOTA-UBIQUICIDINA-68Ga permitem a diferenciação dos
processos infecciosos de processos inflamatórios.
As principais indicações dos agentes antimicrobianos é a
diferenciação de processos inflamatórios sépticos e
assépticos,
próteses
infectadas,
osteomielites,
e
monitoramento terapêutico.
Este estudo tem como objetivo apresentar o protocolo de
aquisição de imagens de PET/CT UBIQUICIDINA(29-41)-68Ga
dos primeiros estudos clínicos realizados no Brasil. Esses
exames fazem parte do projeto piloto para validação da
marcação deste radiofármaco..
Método(s): O exame com DOTA-UBIQUICIDINA-68Ga não
requer preparo prévio e as imagens podem ser realizadas a
partir de 30 min, sendo que o tempo ideal é de 60 min após a
administração do radiofármaco. O material tem rápido
clearence renal e sua biodistribuição demostra baixa captação
em partes moles e discreta captação no fígado. Devido à
excreção renal, rins e bexiga apresentam intensa captação.
Os primeiros estudos clínicos com esse novo radiofármaco
foram realizados no equipamento Biography mCT 40 com os
seguintes parâmetros: 4 min por FOV, matriz 200x200,
reconstrução Ultra HD-PET, 2 iterações, 21 subsets e FWHM
3,0..
Discussão: Os exames realizados até o momento fazem parte
de um projeto de pesquisa cujo objetivo é validar a captação
do material em sítios conhecidos.
Conclusões: Nossos resultados iniciais demonstram que o
DOTA-UBIQUICIDINA-68Ga permitiu a identificação de sítios
infecciosos
causados
por
Staphylococcus
Aureus,
Pseudomonas Aeruginosa, Enterobacter Cloacae e klebsiella
Pneumoniae. Novos estudos serão realizados para demonstrar
a importância desse novo radiofármaco na detecção de
processos infecciosos.
Autor Responsável: Dra. Solange Nogueira
E-mail: solange.nogueira@me.com
Palavras-Chave: PET/CT, 68Ga-DOTA UBI, Infecção,
Inflamação

PD.03.004
ACHADOS INCIDENTAIS EM PET/RM E PET/CT COM FDG-18F
RELACIONADOS À VACINAÇÃO PARA COVID-19: RELATO DE
CASOS.
Autores: NOGUEIRA, S.A; IACONE, V.; LUZ, F.A.B.; PETINATI,
A.M.S E YAMAGA, L.Y.I.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Com o incremento da
vacinação em massa para COVID-19 está cada vez mais
frequente a observação de achados relacionados a captação
dos radiofármacos tanto no local da administração da vacina
quanto em linfonos ipsilateral.
O objetivo deste trabalho é alertar à equipe operacional
quanto a esse “pitfall” e da importância questionar o paciente
sobre a vacina.
História clínica: Caso 1: Paciente do sexo feminino, 53 anos,
em tratamento com imunoterapia para melanoma, foi
submetida a estudo de PET/RM com FDG-18F. As imagens
demonstram discreto aumento da atividade metabólica na
musculatura do braço esquerdo (SUVmáx: 3,5) e em
linfonodos axilares à esquerda (SUVmáx: 2,3), a paciente
relatou ter tomado recentemente a vacina para COVID-19 no
braço esquerdo. Em exame controle realizado após 6 meses
observa-se redução significativa dessas captações.
Caso 2: Paciente sexo feminino, 39 anos, com histórico de
câncer de mama, um nódulo no pulmão visto em TC recente
foi encaminhada para realização de PET/CT com FDG-18F. Ela
relatou ter tomado a 3ª dose da vacina para COVID-19 há 4
dias no braço esquerdo. As Imagens demonstram o aumento
da atividade metabólica em múltiplos linfonodos à esquerda
nas regiões axilar, supraclavicular e retropeitorais (SUVmáx11,6 - cavoaxilar). Para excluir o comprometimento pela
doença a paciente realizou biopsia guiada por US cujo
resultado foi compatível com hiperplasia linfoide reacional.
Discussão e diagnóstico: Na literatura encontramos relatos de
casos demonstrando esse padrão em exames de PET com FDG18F, DOTATATE-68Ga e outros radiofármacos em pacientes
que tomaram a vacina em um período de 1 dia até 3 semanas
antes do exame. Artigo recente demonstra que essa incidência
pode ocorrer em 11,6% na primeira dose e 16% após a
segunda. Por isso, recomenda-se a realização de exames de
PET preferencialmente 4 semanas após a data da vacina..
Conclusões: Apesar desse achado ser facilmente explicado
pela existência de um processo inflamatório local, no atual
contexto de vacinação é necessário alertar a equipe técnica
quanto a importância de reconhecer esse padrão de captação
do radiofármaco nas imagens de PET/CT e de PET/RM, e de
incluir na anamnese do paciente as informações sobre local e
data de administração da vacina..
Autor Responsável: Dra. Solange Nogueira
E-mail: solange.nogueira@me.com
Palavras-Chave: Covid-19;, vaccine, FDG-18F, PET/CT,
PET/RM
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CABEÇA E PESCOÇO
ENSAIO PICTÓRICO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.04.006
CONDIÇÕES INFLAMATÓRIAS DO OUVIDO E SUAS
COMPLICAÇÕES: UMA REVISÃO POR IMAGEM.
Autores: UCHOA, L. R. A.; TAMES, H. L. V. C.; TOYAMA, C.;
GOMES, R. L. E.; GEBRIM, E. M. M. S.;
Instituição: INSTITUTO DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): O objetivo desta apresentação é
ajudar os radiologistas a entenderem os achados de imagem
de uma variedade de condições inflamatórias do ouvido e suas
complicações detectadas por tomografia computadorizada e
ressonância magnética. Imagens ilustrativas serão incluídas
para fins educativos.
Método(s): Revisão sobre as condições inflamatórias do
ouvido e suas complicações e uma abordagem prática para
interpretar essas condições sistematizando a avaliação em
quatro seções com base em sua localização primária de
acometimento: o ouvido externo, o ouvido médio, o ouvido
interno e o ápice do petroso..
Discussão: Knowledge about the imaging appearances of
inflammatory lesions of the ear allows the radiologist to
increase one's degree of accuracy when considering
differential diagnosis based on anatomical site..
Conclusões: A avaliação e o diagnóstico preciso das lesões
inflamatórias permitem ao radiologista contribuir para um
manejo adequado do paciente, um diagnóstico correto e uma
terapia adequada.
Autor Responsável: Dr. Luiz Ricardo Uchôa
E-mail: luiz.ricardo.araujo@hotmail.com
Palavras-Chave: Inflammatory Ear Conditions, Ear imaging,
Head and Neck Radiology

PD.04.007
ANOMALIAS CRANIOFACIAIS CONGÊNITAS: UM PASSO A
PASSO PARA ANÁLISE.
Autores: BANDEIRA, G. A.; LOUREIRO,R.; MURAKOSHI,R. W.;
TOYAMA,C.; LUCATO, L. T.; GOMES, R. L.; GEBRIM, E. M.
Instituição: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA USP.
Introdução e objetivo(s): Os objetivos desta apresentação
são:
Descrever os eventos que ocorrem durante o
desenvolvimento das estruturas craniofaciais.
Integrar o conhecimento do desenvolvimento das estruturas
craniofaciais com a anatomia normal e os distúrbios do
desenvolvimento.
Ilustrar os achados de imagem relacionados às anomalias
craniofaciais.
Método(s): Para esta exposição educacional, utilizamos casos
do arquivos de ensino de nossa instituição.

Discussão: As malformações craniofaciais correspondem a
cerca de três quartos das malformações congênitas. O
espectro de manifestações varia de assimetrias discretas a
desordens graves com risco de vida, muitas com
acometimento oftálmico, otológico, nasal, maxilofacial e
neurológico. O estudo das anomalias craniofaciais é complexo.
Compreender a embriologia craniofacial e encefálica é
fundamental para a interpretação precisa dos achados de
imagem em pacientes com anomalias congênitas. Neste
trabalho, propomos um algoritmo para avaliação de anomalias
craniofaciais baseado no conhecimento do desenvolvimento
de grupos embriológicos encefálicos e craniofaciais..
Conclusões: O algoritmo proposto é uma tentativa prática de
estabelecer passo a passo de avaliação dos exames
radiológicos, destacando a importância de avaliar as
estruturas pertencentes ao mesmo grupo embriológico
craniofacial e encefálico.
Autor Responsável: Dra. Gabriela Alencar Bandeira
E-mail: bandeiraga@gmail.com
Palavras-Chave:
congenital
craniofacial
anomalies,
craniofacial dysplasia, craniofacial embryology, hemifacial
microsomia, Pierre Robin sequence

PD.04.010
ANOMALIAS DENTÁRIAS: O QUE O RADIOLOGISTA PRECISA
SABER.
Autores: BANDEIRA,G. A. ; LOUREIRO,R.M.; MURAKOSHI,R.
W.; DANIEL,M.M. ; GEBRIM, E. M. M. S.; GOMES; R. L. E.
Instituição: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA USP
Introdução e objetivo(s): Descrever os eventos que ocorrem
durante o desenvolvimento dos dentes e estruturas
associadas.
Reconhecer a classificação das anomalias dentárias.
Integrar o conhecimento do desenvolvimento dos dentes com
a anatomia normal e distúrbios do desenvolvimento.
Ilustrar os achados de imagem relacionados a anomalias
dentárias.
Método(s): Para esta exposição educativa, utilizamos casos do
arquivo de ensino da nossa instituição.
Discussão: Um amplo espectro de condições hereditárias e
adquiridas afeta a dentição humana. As anomalias dentárias
são vistas como achados isolados ou em indivíduos com
anormalidades do desenvolvimento craniofacial e, em ambos
os casos, podem afetar a qualidade de vida do paciente. O
conhecimento da embriologia dentária e a correlação das
malformações com o estágio de desenvolvimento são úteis
para o racional diagnóstico.
Conclusões: O reconhecimento adequado de anomalias
dentárias pode alertar o médico solicitante para uma
investigação mais ampla, pois uma malformação dentária
pode ser uma pista para uma condição sindrômica ou mesmo
para malignidades ainda não diagnosticadas.
Autor Responsável: Dra. Gabriela Alencar Bandeira
E-mail: bandeiraga@gmail.com
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Palavras-Chave:
dental
anomalies,
odontogenesis,
supernumerary teeth, macrodontia, microdontia

PD.04.013
ESTUDO POR IMAGENS DAS ANOMALIAS VASCULARES
(TUMORES E MALFORMAÇÕES) EM CABEÇA E PESCOÇO
Autores: GARCIA, M.M.; TOMINNA M.; GARCIA S.G.; FERREIRA
C.S.; ANTUNES A.B.F.; NOUJAIM S.E.
Instituição: NEPIA / AXIAL
Introdução e objetivo(s): Anomalias vasculares (tumores e
malformações vasculares) constituem um grupo de afecções
com apresentações clínicas e evolutivas características, cujo
diagnóstico, com frequência, se perde em meio a definições e
nomenclaturas por vezes confusas. Os métodos de diagnóstico
por imagem constituem hoje um instrumento valioso na
avaliação destas condições, tanto no que diz respeito ao seu
diagnóstico, quanto no estabelecimento de suas relações
anatômicas e extensão, além de sua capacidade de
demonstrar seu padrão de fluxo. Por sua alta resolução
espacial e temporal são aliados indispensáveis na abordagem
destes pacientes. Neste trabalho procuramos realizar uma
breve revisão das diferentes anomalias vasculares em cabeça
e pescoço, com ênfase em suas apresentações nos diversos
métodos de diagnóstico por imagem ressaltando
características particulares que podem ajudar no diagnóstico
diferencial.
Método(s): Casos de tumores e malformações vasculares na
região da cabeça e pescoço são caracterizados através de
diferentes métodos de imagem, frequentemente em
correlação com fotografias das lesões.
Discussão: Através da escolha adequada dos métodos de
imagem o radiologista deve ser capaz de diagnosticas
diferentes lesões vasculares, estabelecer seu padrão de fluxo
e estudar suas relações anatômicas. A região da cabeça e
pescoço é frequentemente acometida por anomalias
vasculares e muitos problemas específicos devem ser
destacados por terem um papel importante nas decisões
terapêuticas.
Conclusões: Os métodos de diagnóstico por imagem
atualmente disponíveis são extremamente úteis na avaliação
das anomalias vasculares (tumores e malformações
vasculares). Além de fornecer informações indispensáveis
para o diagnóstico correto, auxiliam de maneira detalhada na
avaliação de sua extensão e suas relações anatômicas com
estruturas vizinhas. A demonstração do padrão de fluxo no
interior destas lesões tem um papel crucial nas decisões
terapêuticas. Hemangiomas e malformações vasculares
ocorrem comumente na região da cabeça e pescoço e tem
características próprias. O radiologista deve estar atento para
sua apresentação clínica e evolução e deve ser capaz de
oferecer um diagnóstico apropriado adequando os estudos
caso a caso.
Autor Responsável: Dr. MARCELO DE MATTOS GARCIA
E-mail: marcelodemattosg@gmail.com
Palavras-Chave:
classificação;
diagnóstico;
doenças
vasculares; hemangioma, classification; diagnosis; vascular
diseases; hemangioma
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PD.04.014
TUMOR OU RADIONECROSE - AS FERRAMENTAS PARA O
DIAGNÓSTICO
Autores: ALVES, S. S.; PASSOS, U. L.; BRUNELLI, J. M.; ALVES, I.
S.; AMÂNCIO, C. T.; VIEIRA, A. P.; GONÇALVES, V. T.; MARIN, J.
F. G.; VILELA. R.; LEITE, C.C.; GEBRIM, E.S.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Introdução e objetivo(s): A imagem tem papel fundamental
no monitoramento de câncer em cabeça e pescoço, incluindo
lesões primárias e metastáticas, especialmente na avaliação
de resposta terapêutica.
Essa apresentação tem como objetivo revisitar os aspectos de
imagem da radionecrose e da recorrência tumoral aos
métodos de imagem (TC, PET-TC e RM), bem como discutir o
papel de técnicas mais recentes, como a difusão e a perfusão
na diferenciação entre as duas.
Método(s): Ensaio pictórico baseado em revisão de casos.
Discussão: A radioterapia é essencial no conjunto de medidas
terapêuticas dos tumores de cabeça e pescoço, seja adjuvante,
seja paliativa, ainda que não totalmente sem riscos ou
sequelas. A imagem de cabeça e pescoço no cenário pós
tratamento é desafiadora, uma vez que a definição entre
radionecrose e progressão tumoral é papel do radiologista e
muda drasticamente o prognóstico do paciente.
Conclusões: Dispomos de vários métodos de imagem para a
avalição oncológica em cabeça e pescoço. Juntos e associados
à expertise do radiologista, é possível evitar medidas
terapêuticas desnecessárias quando constatadas apenas
alterações pós tratamento.
Autor Responsável: Dra. Samya Saraiva Alves
E-mail: samyasaraiva@hotmail.com
Palavras-Chave: cabeça, pescoço, radionecrose, recorrência,
neoplasia, tumor

PD.04.017
ENSAIO PICTÓRICO DE LESÕES DO NERVO TRIGÊMEO
Autores: GUEDES, F.B., TSUNO, N.S.G., SOUZA, S.A.
Instituição: EXAME/DASA
Introdução e objetivo(s): O nervo trigêmeo representa o
maior dos doze pares de nervos cranianos e tem função mista,
sendo responsável por transmitir informações faciais
sensoriais e pela inervação motora dos músculos da
mastigação. Sua extensa distribuição desde o tronco
encefálico até a periferia da face o torna suscetível a diversas
condições patológicas. O objetivo desse estudo é revisar as
principais lesões que podem afetar o quinto par dos nervos
cranianos.
Método(s): Foi realizado um ensaio pictórico de casos
selecionados do banco de dados de nossa instituição. Os
estudos de tomografia computadorizada e ressonância
magnética foram avaliados quanto à presença de
acometimento dos trajetos neurais.
Discussão: O nervo trigêmeo é dividido em quatro segmentos
principais: intra-axial, cisternal, cavo de Meckel/seio
cavernoso e periférico. As lesões do ramo sensitivo do nervo
trigêmeo podem ser classificadas em trigeminalgias típicas e
atípicas, as primeiras intensas, rápidas e esporádicas, e as

últimas constantes e mais brandas. As lesões do ramo motor,
mais raras, podem ou não ocorrer simultaneamente a quadros
dolorosos e causam desvio mandibular, dificuldade na
alimentação e assimetria facial.
Não existem achados clínicos específicos que permitam uma
localização confiável de patologias que afetam o nervo
trigêmeo em sua porção pré-gangliônica. Além disso, esse par
craniano pode estar envolvido em muitas condições
neurológicas
como
doenças
cerebrovasculares
e
desmielinização primária, por isso é de fundamental
importância a realização de exames de imagem, sobretudo de
ressonância magnética, com sequências dedicadas ao estudo
dos segmentos neurais.
Conclusões: Nosso ensaio pictórico procurou demonstrar as
várias lesões que podem envolver o nervo trigêmeo, desde as
mais corriqueiras, como os conflitos vasculares no segmento
cisternal, até as menos usuais, como a neuropatia de seu ramo
motor. É fundamental que o radiologista saiba reconhecer as
afecções trigeminais, possibilitando adequado manejo e
melhora clínica dos pacientes.
Autor Responsável: Dra. FERNANDA BACAGINI GUEDES
E-mail: fernanda.guedes34@gmail.com
Palavras-Chave: Trigêmeo, Nervo, RM

PD.04.018
TUMOR FIBROSO SOLITÁRIO EM CABEÇA E PESCOÇO,
ACHADOS DE IMAGEM E DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS.
Autores: PADULA, M.; TAKAHASHI, J.; OLIVETTI, B.; SARPI, M.;
SILVA, C. J.; TAMES, H.; GOMES, R. L. E.; GEBRIM, E. M. M. S.
Instituição: INRAD - HCFMUSP
Introdução e objetivo(s): O tumor fibroso solitário (TFS) é um
tumor incomum que ocorre mais frequentemente na pleura,
mas também pode ser observado em outros locais como
mediastino, pericárdio, peritônio e na região da cabeça e
pescoço.
Este estudo tem como objetivo principal, revisar os achados de
imagem deste tumor na TC e RM, incluindo os achados nas
sequências avançadas de RM, como difusão e permeabilidade.
Método(s): Ensaio pictórico com revisão dos achados de
imagem em TC e RM de casos com diagnóstico confirmado de
tumor fibroso solitário. Discutiremos também alguns
diagnósticos diferenciais.
Discussão: Os TFS podem se originar em qualquer parte da
região da cabeça e pescoço, sendo os locais mais comuns a
órbita, trato nasossinusal, cavidade oral, faringe, laringe,
glândulas salivares maiores e tireoide. Geralmente se
apresentam como massas de crescimento lento, muitas vezes
com sintomas compressivos locais, e a apresentação clínica
dependerá da sua localização.
As características de imagem do SFT na TC não são específicas.
Apresentam-se como formações expansivas de contornos
regulares e com atenuação de partes moles, geralmente
exibindo realce intenso e heterogêneo ao meio de contraste
iodado.
Na RM, os TFS geralmente exibem sinal isointenso em T1 e
sinal heterogêneo em T2, com áreas de hipo e hipersinal de
permeio. São tumores altamente vascularizados que

apresentam intensa impregnação ao agente de contraste
paramagnético, com padrão de realce precoce e lavagem nas
curvas de permeabilidade.
A avaliação por imagem é últi também para detecção de sinal
de malignidade.
Conclusões: Tumores fibrosos solitários devem ser incluídos
nos diagnósticos diferenciais de massas hipervasculares na
região da cabeça e pescoço.
Autor Responsável: Dr. Mario Padula
E-mail: mario.padula@yahoo.com.br
Palavras-Chave: solitary fibrous tumor, tumor fibroso solitário

PD.04.019
METÁSTASES DA MAMA PARA A CABEÇA E PESCOÇO: O QUE
O RADIOLOGISTA DEVE SABER
Autores: MURAKAMI, N.; MARSOLLA, F. L. D.; MORENO, R. A.;
MURAKOSHI, R. W.; GOMES, R. L. E.; GEBRIM, E. M. M. S.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - HCFMUSP
Introdução e objetivo(s): O câncer de mama é o câncer mais
comum entre as mulheres e a presença de metástases à
distância influencia de maneira negativa seu prognóstico.
Metástases para a cabeça e pescoço são raras e os sítios mais
comuns são os ossos e os linfonodos supraclaviculares, além
do parênquima encefálico. O objetivo deste estudo é
demonstrar diferentes locais de metástases da mama, usuais
e menos usuais, e suas características nos exames de
tomografia computadorizada, ressonância magnética e PETCT.
Método(s): Revisão da literatura e apresentação de casos de
pacientes diagnosticados com metástases da mama para
estruturas da cabeça e pescoço. Serão demonstradas lesões no
encéfalo, em diferentes regiões ósseas da face, base do crânio
e calota craniana e em outras topografias como órbitas e
orelhas internas. Na órbita serão apresentados casos na
cavidade orbitária, com efeito retrátil na órbita (subtipo
esquirroso), e no globo ocular, entre outras.
Discussão: Metástases da mama para a cabeça e pescoço são
raras, porém seu diagnóstico é importante para o apropriado
estadiamento. Dentre as metástases mais frequentes nesta
região, o encéfalo, as estruturas ósseas e os linfonodos da
cadeia supraclavicular são os sítios mais acometidos. O
conhecimento das alterações nos exames de imagem nestes
locais e em outras topografias menos frequentes, como a
órbita e a orelha interna, é fundamental para a adequada
interpretação e descrição dos achados.
Conclusões: Metástases do câncer de mama para a cabeça e
pescoço são raras, porém o conhecimento dos locais de
acometimento, bem como dos seus achados de imagem, é
fundamental.
Autor Responsável: Dra. Naomi Murakami
E-mail: naomi.murakami@hotmail.com
Palavras-Chave: metástases, câncer, mama, cabeça, pescoço
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PD.04.020
A FACE DA BELEZA: CARACTERÍSTICAS DE IMAGEM E
COMPLICAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS COSMÉTICOS FACIAIS
Autores: SOUSA, A.M.S., DUARTE, A.C., PINHEIRO, M.D.B.,
DUARTE, L.G.P., GUIMARÃES, D.F., COELHO, C.A., SOUZA,
M.M.A., SARPI, M. O., SOUZA, S.A., GARCIA, M.R.T.
Instituição: DASA
Introdução e objetivo(s): Os procedimentos cosméticos faciais
tornaram-se cada vez mais populares nas últimas décadas.
Assim, é importante estar familiarizado com os principais tipos
de intervenções realizadas atualmente, bem como com a
forma que elas se apresentam nos exames de imagem. O
objetivo deste estudo é discutir e ilustrar, através de casos
clínicos, os aspectos de imagens esperados após a realização
de um procedimento estético facial, além de algumas
complicações relevantes e armadilhas diagnósticas comuns.
Método(s): Revisão da literatura e uma seleção de casos
representativos do banco de dados de uma instituição de
saúde.
Discussão: Há uma ampla variedade de procedimentos
estéticos faciais realizados atualmente, incluindo o uso de
preenchedores, a introdução de fios de sustentação, ou ainda
a realização de procedimentos cirúrgicos como a bichectomia
e a blefaroplastia. Em geral, essas intervenções são
consideradas
minimamente invasivas e realizadas
ambulatorialmente, muitas vezes por profissionais não
especializados. A medida que o número de procedimentos
realizados aumenta, cresce de forma proporcional a incidência
de complicações relacionadas aos mesmos, incluindo
infecções, migração das substâncias injetadas, assimetrias,
formação de granuloma de corpo estranho, lesão vascular e de
outras estruturas adjacentes ao local de manipulação. Em
alguns casos, faz-se necessária a correção estética e funcional
da face por cirurgias ortognáticas, as quais não serão
exploradas neste estudo. Nesse contexto, os exames de
imagem assumem um papel fundamental no diagnóstico dos
eventos adversos e também na identificação do local e tipo de
preenchedor utilizado, pois em alguns casos a identidade do
mesmo pode ser desconhecida ou deturpada.
Conclusões: Em virtude da popularização das intervenções
cosméticas faciais, é cada vez mais frequente a presença de
alterações nos exames de imagem relacionadas a esses
procedimentos, desde o achado incidental de materiais de
preenchimento ou distorções decorrentes de manipulação
cirúrgica, até complicações que podem representar risco à
vida em alguns casos. É essencial ao médico radiologista o
conhecimento das diferentes modalidades de procedimentos
e dos eventos adversos mais comuns relacionados aos
mesmos, além de algumas armadilhas diagnósticas. A correta
interpretação dos exames de imagem contribui para o
planejamento terapêutico e eventuais correções, além de
auxiliar no diagnóstico diferencial com patologias
dermatológicas, evitando biópsias.
Autor Responsável: Dra. Andrea Meneses Soares de Sousa
E-mail: andreameneses7@gmail.com
Palavras-Chave: estética, cosméticos, preenchimento,
preenchedores, bichectomia
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PD.04.025
EMERGÊNCIAS ORBITÁRIAS - O QUE O RADIOLOGISTA
PRECISA SABER
Autores: GIL, E., MD; R LOUREIRO, MD; D SUMI, MD; H TAMES,
MD; C SOARES, MD; R MURAKOSHI, MD; R GOMES, MD; M
DANIEL, MD;
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): Este trabalho tem como objetivo
apresentar uma visão geral da anatomia e do mecanismo
envolvido nas emergências orbitárias, bem como demonstrar
as aparências de imagem de emergências orbitárias típicas e
atípicas.
Pretendemos também desenvolver um esquema de
classificação com uma lista de patologias com base na região
de acometimento e criar um fluxograma para ajudar o
radiologista a evitar erros de interpretação e melhorar a taxa
de diagnóstico.
Método(s): Revisão pictórica de casos de emergências
orbitárias de nossa coleção, com achados de imagem em
ressonância magnética e tomografia computadorizada (TC).
Discussão: As emergências orbitárias representam um
número significativo de consultas em serviços de emergência.
A demanda de um paciente em situação crítica pode ser
desafiadora, tanto para a equipe clínica quanto para o
radiologista. A otimização da análise de imagens pode
economizar tempo e agilizar a conduta final. Portanto,
desenvolver e seguir um fluxograma e conhecer plenamente
todas as emergências orbitais deve ajudar a simplificar esse
processo, evitando também possíveis erros.
Conclusões: É importante que o radiologista detecte e maneje
com precisão essa condição, a fim de minimizar os possíveis
problemas visuais ou mesmo com risco de história clínica, uma
vez que um exame clínico e o exame serão limitados devido às
alterações associadas.
Autor Responsável: Dr. Eugenio Castro
E-mail: ocmeugenio@gmail.com
Palavras-Chave:
Emergências,
Orbitárias,
Orbital,
Emergêncies

PD.04.026
COVID-19 EM CABEÇA E PESCOÇO: O QUE O RADIOLOGISTA
PODE ENCONTRAR?
Autores: EUGENIO C, MARSOLLA FLD, VALADARES EJA,
OLIVETTI BC, GEBRIM EMMS, GOMES RLE.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): A síndrome clínica causada pelo
SARS-CoV-2 é chamada de COVID-19. Os sintomas mais
comuns relacionados à doença são semelhantes aos da gripe
comum. No entanto, há evidências de que o COVID-19 é uma
doença multissistêmica. Os pacientes não raramente precisam
de um longo período de cuidados hospitalares. Assim, várias
complicações podem ocorrer seja por infecção viral direta ou
por mecanismos indiretos, geralmente causados por um longo
período de internação.
Este estudo tem como objetivo descrever as complicações
presentes em estudos de imagem de cabeça e pescoço de

pacientes hospitalizados com coronavírus 2 e síndrome
respiratória aguda grave (SARS-CoV-2).
Método(s): Buscamos em nosso banco de dados os pacientes
com diagnóstico de COVID-19 que realizaram exames de
tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética
(RM) de cabeça e pescoço e, em seguida, selecionamos
aqueles que apresentaram complicações agudas de cabeça e
pescoço durante a internação.
Discussão: O SARS-CoV-2 infecta o hospedeiro usando o
receptor da enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2), que
é expresso em muitos órgãos. ACE2 também são expressos por
células endoteliais. Um estudo demonstrou o envolvimento de
células endoteliais em leitos vasculares de diferentes órgãos
em alguns pacientes com COVID-19. Esses estudos podem
apoiar a função de coagulação desordenada de pacientes com
COVID-19 com risco de desenvolver trombose micro e
macrocirculatória.
Também há evidências de uma imunidade celular prejudicada
em pacientes com COVID-19, caracterizada por alta
prevalência de linfopenia, que pode estar correlacionada a
complicações inflamatórias e infecciosas nesses pacientes.As
complicações iatrogênicas são definidas como um evento
adverso que ocorre independentemente da doença de base.
São induzidas pelo desenvolvimento de técnicas invasivas de
investigação e monitoramento e erro humano. Os idosos e os
pacientes graves estão em maior risco de complicações
iatrogênicas, e ambos os grupos representam uma grande
proporção de pacientes hospitalizados com COVID-19..
Conclusões: A infecção por SARS-CoV-2 apresenta-se mais
comumente com manifestações e complicações pulmonares.
No entanto, alterações extrapulmonares podem ser
observadas em cabeça e pescoço. O mecanismo dessas
complicações extrapulmonares pode estar relacionado ao
efeito direto da infecção viral ou por um efeito indireto dela,
como distúrbios inflamatórios/infecciosos, iatrogênicos e
vasculares.
Autor Responsável: Dr. Eugenio Castro
E-mail: ocmeugenio@gmail.com
Palavras-Chave: COVID-19, head-and-neck

RELATO DE CASO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.04.003
OCLUSÃO BILATERAL DAS ARTÉRIAS CARÓTIDAS INTERNAS
SECUNDÁRIA A MUCORMICOSE RINOCEREBRAL
Autores: LEITAO, C.A.; FAGUNDES, M.C.; MULLER, R.C.;
STONOGA, E.T.S.
Instituição: HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar um raro caso de
oclusão bilateral das artérias carótidas internas decorrente de
mucormicose rinocerebral.
Revisar os principais aspectos epidemiológicos e
fisiopatológicos da infecção por mucormicose, além de
achados clínicos e de imagem, tratamento e prognóstico.

História clínica: Paciente masculino, 19 anos, com má adesão
ao tratamento de diabetes mellitus (DM) tipo 1, foi
encaminhado a hospital terciário por coma decorrente de
cetoacidose diabética. Após retirada de sedação e extubação,
apresentava anisocoria, paralisia facial periférica, hipoestesia
de face e redução da acuidade visual à direita.
Realizada ressonância magnética (RM) do crânio, que
evidenciou focos de infarto esparsos pelo encéfalo
bilateralmente (FIG.1). Prosseguiu-se investigação com
angiografia por tomografia computadorizada (TC) dos vasos
cranianos e cervicais, demonstrando oclusão bilateral dos
segmentos proximais das artérias carótidas internas (FIG. 2),
além de espessamento mucoso dos seios paranasais e
abscesso retrofaríngeo (FIG.3). Biópsias por debridamento
endonasal confirmaram o diagnóstico de mucormicose.
Discussão e diagnóstico: Mucormicose é uma rara infecção
fúngica angioinvasiva que acomete predominantemente
imunocomprometidos. O acometimento rinocerebral é mais
comum, sendo cerca de 70% dos casos relacionados a DM mal
controlado. Outras condições predisponentes incluem póstransplante, neoplasias hematológicas e uso crônico de
corticosteroides.
A infecção ocorre através de inalação, ingestão ou contato
direto do fungo através de ferimentos abertos. Encontra-se
inicialmente restrita aos seios paranasais, invadindo por
contiguidade estruturas adjacentes, como órbitas, palato e
encéfalo, além de estruturas vasculares como as artérias
carótidas e o seio cavernoso, provocando trombose e infartos
cerebrais.
Clinicamente, os pacientes podem manifestar febre, rinorreia,
paralisia de nervos cranianos, edema facial e orbitário.
Diagnóstico é feito com identificação do fungo através de
estudo histopatológico. Estudos vasculares através de RM e TC
são importantes para determinar a extensão da doença e a
presença de complicações trombóticas.
Tratamento inclui manejo da cetoacidose diabética e
interrupção de terapia imunossupressora, além de
antifúngicos endovenosos e ressecção cirúrgica. A taxa de
mortalidade pode variar de 25 a 62%. A trombose da artéria
carótida interna é uma complicação rara, porém piora o
prognóstico.
Conclusões: A mucormicose é uma infecção angioinvasiva de
rápida progressão e com elevada mortalidade, sendo
imprescindível o diagnóstico e o manejo precoces da doença
para um melhor prognóstico.
Autor Responsável: Sr. Cleverson Leitão
E-mail: cleverleitao@gmail.com
Palavras-Chave:
Mucromycosis,
Carotid,
Occlusion,
Rhinocerebral, Angioinvasive, Diabetes

PD.04.005
DRENAGEM
VENOSA
TRANSTEMPORAL
ANÔMALA
RELACIONADA A SÍNDROME CHARGE: RELATO DE CASO
Autores: CRUZ, M. C.; MORETI, R. M. Z.; BERTASSO, C. P.;
NASCIMENTO JÚNIOR, A. J.
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Instituição: IRMANDADE DA SANTA CASA DE FERNANDÓPOLIS
E CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE
FERNANDÓPOLIS.
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A Síndrome CHARGE
representa um distúrbio autossômico dominante raro,
associado a mutação do gene CHD7, levando a malformações
multissistêmicas. Relatamos um caso de Síndrome de CHARGE,
com ênfase na drenagem venosa transtemporal anômala
avaliada através de exame tomográfico.
História clínica: Paciente feminina, 26 anos, com diagnóstico
de Síndrome CHARGE, com quadro de perda auditiva total
bilateral, realiza exame de Tomografia Computadorizada (TC)
de ossos temporais para avaliação pré-operatória para
colocação de implante coclear. Evidencia-se canal ósseo
proeminente na mastoide direita, sugestivo de veia emissária
mastoidea dilatada, comunicando-se com outro canal, que se
estende até a articulação temporomandibular, compatível
com remanescente petroescamoso, associados a hipoplasia do
canal jugular ipsilateral. Promovem remodelamento ósseo nas
paredes da cavidade timpânica e desvio medial do segmento
timpânico do nervo facial direito. Nota-se também, estenose
da abertura coclear bilateralmente, sendo leve à direita e
acentuada à esquerda, bem como ausência completa dos
canais semicirculares bilateralmente, com vestíbulos e
estribos displásicos.
Discussão e diagnóstico: CHARGE é um acrônimo do inglês,
composto por coloboma, defeitos cardíacos, atresia de coana,
retardo do crescimento / desenvolvimento, hipoplasia genital
e anomalias auditivas, representando as principais
características relacionadas a esta síndrome. São muitas as
malformações dos ossos temporais associadas a síndrome,
podendo acometer os três segmentos da orelha e,
consequentemente, trazer implicações no planejamento
cirúrgico decorrentes eventuais alterações vasculares.
Clinicamente, tais anomalias resultam em perda auditiva
moderada a severa em até 90% dos casos.
Conclusões: Considerando que a drenagem venosa
transtemporal anômala é parte dos critérios diagnósticos da
Síndrome CHARGE e que, como consequência, a maioria dos
portadores apresentará algum grau de perda auditiva,
necessitando de avaliação por imagem para planejamento
operatório, é de suma importância que o radiologista saiba
reconhecer e relatar as principais anomalias da drenagem
venosa, em especial as que possam interferir na abordagem
cirúrgica.
Autor Responsável: Dra. MARINA COIMBRA DA CRUZ
E-mail: marina0996@hotmail.com
Palavras-Chave: CHARGE syndrome, venous malformations,
emissary veins, petrosquamosal sinus

Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo desse RELATO
DE CASO é descrever um caso de mixoma odontogênico em
uma faixa etária não habitual, a pediátrica, e fazer uma breve
revisão da literatura envolvendo os aspectos clínicos, de
imagem, histológicos e de tratamento. Essa patologia tem uma
predileção pela mandíbula e/ou maxila, sendo mais frequente
em indivíduos na segunda ou terceira década de vida,
apresentando características clínicas e radiográficas
extremamente variadas, o que aumenta o número de
diagnósticos diferenciais e a importância da discussão acerca
do tema.
História clínica: Paciente do sexo feminino, 08 anos de idade,
procurou o atendimento médico queixando-se de “olhos
saltados”. Durante a anamnese, o paciente referiu também
diminuição da acuidade visual direita e auditiva bilateral. Na
ectoscopia, foi observada proptose bilateral e hipertelorismo
ocular. Posteriormente foram feitos exames de imagem e
anatomopatológico, constatando-se o diagnóstico de mixoma
odontogênico.
Discussão e diagnóstico: Mixoma é uma neoplasia de origem
mesenquimal com crescimento lento, mas agressiva
localmente, podendo ter manifestações no coração,
subcutâneo, pele, tendo como particularidade que, ao
acometer o tecido ósseo, têm predileção pelos ossos faciais.
Ao acometer a maxila, o mixoma odontogênico na maioria das
vezes pode ter o crescimento para dentro do seio maxilar e
assim como os demais tumores odontogênicos são
assintomáticos, o que pode levar ao retardo do diagnóstico.
Uma vez que o aspecto imaginológico da enfermidade pode
se assemelhar a outras lesões, o exame anatomopatológico
pode ser fundamental para definir o diagnóstico.
O tratamento de escolha é a ressecção marginal ampla, porém
alguns autores sugerem que pode ser realizada a enucleação e
curetagem vigorosa da lesão. O prognóstico é bom quando o
procedimento cirúrgico é bem realizado. Apesar disso, devido
ao grande potencial infiltrativo do mixoma, caso não seja feito
o tratamento cirúrgico adequado, a possibilidade de recidiva é
considerada alta.
Conclusões: O mixoma odontogênico é um tumor benigno de
crescimento lento e indolor, os achados clínicos e radiológicos
não são conclusivos, sendo necessário a confirmação
histopatológica para o diagnóstico definitivo. Devido ao
aspecto gelatinoso e mucóide da patologia o tratamento
cirúrgico pra diminuir as chances de recidiva é a ressecção
óssea.
Autor Responsável: Dr. Higor Siqueira Honorato
E-mail: Higorhonorato2013@bol.com.br
Palavras-Chave: Mixoma odontogênico, Lesão óssea,
Maxilares, Recidiva, Tratamento cirúrgico

PD.04.012
MIXOFIBROMA ODONTOGÊNICO: UMA FAIXA ETÁRIA
ATÍPICA
Autores: HONORATO,S H.; FRANÇA, A.L.B.; PACHECO, I. B .;
BATISTA, T.L.; CARDOSO, B.B.
Instituição: INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR
GOMES DA SILVA (INCA- RJ)

PD.04.022
LINFOMA PRIMÁRIO DA TIREÓIDE - RELATO DE CASO
Autores: ALMEIDA, R.V.; CAVALCANTE, A.R.; PEREIRA, B.A.F.;
ROGÉRIO, R.M; NETTO, O.B.; ASSIS, W.C; RAMOS, A.L.S.A.
Instituição: NEPIA / ALLIAR
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar caso clínico de
nódulo por linfoma primário de tireóide (LPT), evidenciando
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suas características radiológicas e comportamento frente a
Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) como forma
diagnóstica.
História clínica: Paciente do sexo feminino, 42 anos, queixavase de aumento volumétrico na região anterior do pescoço.
Negava outros comemorativos. Exames laboratoriais sem
alterações significativas.
A ultrassonografia Doppler da tireóide evidenciou padrão de
tireoidopatia crônica e, no lobo direito, nódulo sólido
hipoecogênico, heterogêneo, de margens lobuladas/
irregulares, mais largo que alto, com focos puntiformes
ecogênicos e com fluxo ao Doppler predominantemente
periférico, medindo 4,1 x 2,5 cm.
Foi realizada PAAF que evidenciou tireoidite linfocítica crônica.
Bethesda II (nódulo benigno).
Optou-se por realizar a tireoidectomia parcial direita. O
material da exérese foi compatível com Linfoma não Hodgkin
difuso de grandes células B.
Discussão e diagnóstico: No LPT, o crescimento rápido indolor
da tireoide é o sintoma mais comum, seguido por sintomas de
compressão. É frequentemente coexistente com tireoidite de
Hashimoto.
As lesões nodulares apresentam-se frequentemente como
lesões ovaladas ou lobuladas, hipoecóicas ou fortemente
hipoecóicas, sem cápsula circundante e com limites precisos.
Ao Doppler geralmente apresentam predominantemente
fluxo central significativo.
Como ferramenta diagnóstica mais consolidada para o uso de
rotina no diagnóstico de lesões nodulares tireoidianas há a
citologia por PAAF. Todavia, a precisão diagnóstica da PAAF
para os casos de LPT não é alta o suficiente para depender
exclusivamente deste método. Os estudos mostram variações
que giram em torno de 50% a 90% dos diagnósticos de LPT por
PAAF, o que faz com que a PAAF não seja uma técnica de
certeza diagnóstica.
A citometria de fluxo pode ser um método mais indicado, já
que é capaz de detectar LPT de pequeno porte.
Conclusões: Representa 1% a 5% de todas as doenças malignas
da tireóide, 1% a 2% de linfomas de origem extranodal. Cerca
de 80x mais frequente em pacientes com tireoidite
autoimune.
Na ultrassonografia o aspecto do nódulo não é específico e a
PAAF para o diagnóstico de LPT tem um falso-negativo
relativamente alto (12,5%); mas com alto valor preditivo
positivo (97,1%).
Autor Responsável: Sra. Amanda Luiza Silva de Aguiar Ramos
E-mail: amandalsaguiar@gmail.com
Palavras-Chave: lymphoma, thyroid, FNAB

PD.04.024
HIPERPNEUMATIZAÇÃO DA MASTÓIDE COMO ACHADO
INCIDENTAL
Autores: BIAZUS, P. G.; WILTGEN, A.; AVILLA, T. C.; ZENI, R.;
SCATOLA, F.; MENETRIER, M. M.; PAZ, S. V.; VIEGAS, T. C.;
AGOSTINI, D. C.
Instituição: HOSPITAL GERAL - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
CAXIAS DO SUL

Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Apresentar um caso de
hiperpneumatização da mastóide esquerda com extensão
para o osso occipital.
História clínica: Paciente é trazido à emergência devido a
trauma cranioencefálico leve ocorrido em acidente
automobilístico e cefaléia, sendo submetido a tomografia de
crânio (TC).
Discussão e diagnóstico: A mastóide é um sistema de células
aeradas presentes no osso temporal, as quais são responsáveis
pela regulação da pressão e desenvolvimento das estruturas
da orelha média. Ela é subdividida em antro, o qual se
comunica com a cavidade timpânica, trato central da mastóide
(extensão inferior logo após o antro) e a área periférica da
mastóide (células adicionais que surgem a partir do antro).
Do ponto de vista embriológico, o processo de pneumatização
inicia-se por volta do quinto mês de vida intra-uterina com o
surgimento do antro mastóideo.
Ao nascimento, com o estabelecimento da respiração, o ar
ocasiona a dilatação e expansão das células. A pneumatização
atinge seu pico de crescimento por volta do quarto ou quinto
ano de vida, e se completa aos 10 anos de idade no sexo
masculino, e aos 15 anos no sexo feminino.
As dimensões da mastóide variam entre os indivíduos,
havendo duas teorias que explicam tal constatação: a
ambiental e a genética. De acordo com a teoria ambiental,
fatores como infecções e nutrição influenciam o tamanho da
mastóide na vida adulta. Estudos recentes corroboram
apontando que as otites ocorridas na infância inibem o
processo normal de pneumatização. Já a teoria genética
defende que as diferenças são designadas hereditariamente.
A hiperpneumatização, seja de etiologia genética ou por
pressões aéreas intensas presentes ao desenvolvimento, é um
desfecho que agrega riscos em potencial.
Conclusões: Na hiperpneumatização da mastóide observamos
aspecto de favo de mel e trabéculas finas semelhantes às
células mastóides, sendo a TC considerada exame padrão-ouro
na avaliação das diferentes características.
Autor Responsável: Dra. Paula Ghidini Biazus
E-mail: paulagbiazus@gmail.com
Palavras-Chave:
HIPERPNEUMATIZAÇÃO;,
HIPERCELULARIDADE,
MASTÓIDE,
AERAÇÃO,
PNEUMOENCÉFALO

REVISÃO DE LITERATURA
PAINÉIS DIGITAL (PD)
PD.04.009
RINOSSEPTOPLASTIA
PARA
RADIOLOGISTAS:
RECONHECENDO AS PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES PRECOCES E
TARDIAS
Autores: VASCONCELLOS, D.C; FIALHO, M.C.P.B; RAIMUNDO
E.C; SOUZA, M.A; DUARTE, L.G.P; SARPI, M.O.; SOUZA, S.A;
GARCIA, M.R.
Instituição: DASA - SÃO PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A rinosseptoplastia
consiste em modificar cirurgicamente porções do nariz com
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fins estéticos e/ou funcionais. Engloba um grupo diversificado
de técnicas, podendo ser realizada por via externa ou
endonasal. O conhecimento das técnicas cirúrgicas básicas e
das potenciais complicações é de extrema importância para a
adequada interpretação dos estudos radiológicos pósoperatórios. Nosso objetivo é rever e discutir as principais
complicações precoces e tardias da rinosseptoplastia, a fim de
contribuir com uma abordagem prática que auxilie no
diagnóstico.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Após
revisão dos arquivos de nossa instituição, selecionamos os
principais casos de complicações precoces e tardias de
rinosseptoplastia, dentre os quais: infecção, síndrome do nariz
vazio, colapso da válvula nasal, deformidade em ponta de
pinça, hematoma, sinéquia nasal, perfuração septal, cisto
septal, migração de splint nasal e outros.
Discussão: A principal modalidade diagnóstica usada para a
exemplificação das complicações precoces e tardias da
rinosseptoplastia foi a tomografia computadorizada. A partir
dos principais achados de imagem encontrados, revemos as
características radiológicas das complicações precoces e
tardias da rinosseptoplastia, exemplificando-as com
ilustrações didáticas.
Conclusões: As complicações precoces e tardias da
rinosseptoplastia necessitam do reconhecimento preciso dos
padrões de imagem, a fim de realizar-se um diagnóstico exato,
que auxiliaria a reduzir os danos decorrentes e planejar uma
eventual revisão cirúrgica.
Autor Responsável: Dra. Daniela Cardinal de Vasconcellos
E-mail: danielacardinal@hotmail.com
Palavras-Chave: Rhinoseptoplasty, complications, septum,
nasal, deformity

PD.04.011
ARMADILHAS CIRÚRGICAS NA OTOSPONGIOSE: O QUE O
OTORRINOLARINGOLOGISTA PRECISA SABER
Autores: MELO, R, F, Q; BISOLO, LOUISE; MONSANTO, R, C;
MALPAGA, C, M, D; PENIDO, N, O; SARPI, M; SOUZA, S, A;
GARCIA, M, R, T.
Instituição: DIAGNÓSTICOS AMÉRICA SA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Otosclerose ou
otospongiose é uma osteodistrofia que afeta exclusivamente
o osso temporal, notadamente a porção endocondral.
Clinicamente, se manifesta pela presença de perda auditiva,
que pode ser condutiva (mais frequente), mista ou
sensorioneural
(menos
frequente).
A
tomografia
computadorizada (TC) é o exame de escolha para o
diagnóstico, permitindo assim a indicação do tratamento
cirúrgico, que é a estapedotomia.
Este ensaio pictórico tem como objetivo identificar na TC
possíveis achados no osso temporal de pacientes com
otosclerose que o radiologista deve avaliar para diminuir os
riscos da cirurgia de estapedotomia.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Foram
analisados exames de TC dos ossos temporais de pacientes
com otosclerose. Selecionamos os casos com achados que o
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radiologista deve conhecer e descrever no relatório nos
pacientes potenciais candidatos à cirurgia de estapedotomia..
Discussão: Para a realização da estapedotomia, o estudo da TC
é crucial na programação cirúrgica, podendo até mesmo
contraindicar o procedimento. É possível avaliar com a
presença do foco otosclerótico, seu tamanho, a gravidade e a
atividade da lesão, assim como mensurar a espessura da
platina do estribo. Também é possível avaliar a região da
janela redonda, que pode apresentar lesões otoscleróticas em
torno de 20 a 50% dos casos, sendo um importante causador
de falhas cirúrgicas. Outros pontos que devem ser avaliados
são a presença de fixação de cadeia ossicular, o trajeto e áreas
de deiscência do nervo facial e dos canais semicirculares,
possível terceira janela, o aqueduto vestibular e a persistência
da artéria estapediana.
Conclusões: A literatura dedicada a avaliar possíveis fatores
prognósticos que poderiam ser avaliados pela CT e reduziriam
o risco de insucesso cirúrgico é escassa. Dado que a cirurgia de
estapedotomia envolve possíveis complicações (tontura
intratável, anacusia, paralisia facial, meningite), o
reconhecimento destes fatores seria de grande valia clínica.
Portanto, o conhecimento sobre potenciais fatores
prognósticos é imperativo para que se possa definir o
tratamento da otosclerose, direcionando possível indicação ou
contra-indicação à cirurgia.
Autor Responsável: Dr. RODOLFO FERREIRA QUEIROZ DE
MELO
E-mail: rodolfoqueirozmelo@gmail.com
Palavras-Chave: Otospongiose;, Otosclerose, Estapedotomia,
Tomografia

PD.04.015
APLICAÇÕES PRÁTICAS DO ESTUDO DE PERMEABILIDADE EM
CABEÇA E PESCOÇO
Autores: PRADO, B. A.; IUTAKA, I.; FREITAS, M. B.; NETO, C. A.
F. C; NOBREGA, B. B.; MARTINS, L. A.; CINTRA, M. B.; SOUZA,
S. A.; SARPI, M. I.; GARCIA, M.R.T.
Instituição: DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA - DASA, DE SÃO
PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O estudo de
permeabilidade, ou DCE-RM, é uma modalidade de RM
funcional que envolve aquisições de imagem repetidas de uma
mesma lesão e a análise da curva de tempo/intensidade de
sinal da lesão e da sua artéria nutridora, para determinação de
parâmetros relacionados à perfusão e permeabilidade de um
tumor. Vem sendo descrita como útil no estudo de tumores da
cabeça e pescoço, mais comumente da glândula parótida,
assim como de tumores em outros órgãos.
Este painel tem como objetivos:
Definir o que é o estudo de permeabilidade
Revisão da técnica
Citar as principais indicações clínicas do estudo de
permeabilidade na cabeça e pescoço:
Tumores das glândulas salivares (ex.: adenoma pleomórfico,
tumor de Warthin e carcinoma)
Distinção entre tumores benignos e malignos (ex.: linfoma,
carcinoma espinocelular, paraganglioma e scwhannoma)

Diferenciação histológica entre as lesões, em conjunto com o
estudo de difusão e as sequências convencionais ponderadas
em T1 e T2 (ex.: adenoma pleomórfico, tumor de Warthin,
linfoma e paraganglioma)
Diferenciação entre recorrência tumoral versus alterações
pós-terapêuticas
Predição de resposta à radioterapia e quimioterapia
Guiar biópsias
Avaliação de linfonodos cervicais metastáticos
Ilustrar, por meio de casos clínicos, as aplicações do estudo de
permeabilidade na cabeça e pescoço.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Revisão
da literatura e apresentação de casos clínicos do nosso serviço.
Discussão: Nosso painel demonstra que o uso da
permeabilidade pode aumentar a acurácia na caracterização
de lesões da glândula parótida e de outros tumores na cabeça
e pescoço, incluindo a diferenciação entre recorrência tumoral
e alterações pós-terapêuticas, bem como ajudar a predizer a
resposta à radioterapia e quimioterapia. Embora não seja uma
medida absoluta da permeabilidade, o formato da curva é um
reflexo da viabilidade tecidual e da permeabilidade ao agente
de contraste, e o aumento da concentração do contraste
reflete a transferência deste do leito capilar para o espaço
extravascular, de onde ele é posteriormente reabsorvido pela
corrente sanguínea resultando, eventualmente, em queda da
intensidade de sinal.
Conclusões: O estudo de permeabilidade aplicado aos
tumores de cabeça e pescoço é uma poderosa ferramenta
diagnóstica e prognóstica para os clínicos. Esta técnica é
automatizada e amplamente disponível, e deve ser
incorporada na prática clínica diária.
Autor Responsável: Dra. Beatriz de Almeida Prado
E-mail: baprado@me.com
Palavras-Chave: PERMEABILIDADE, RM, NEOPLASIA, CABEÇA,
PESCOÇO, APLICAÇÕES

Discutir e ilustrar, por meio de casos clínicos, os principais
achados de imagem pós-operatórios e de complicações após
timpanoplastia.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Revisão
da literatura e exposição de casos clínicos do arquivo digital do
nosso serviço.
Discussão: A avaliação por imagem dos pacientes que foram
submetidos à timpanoplastia, com ou sem reconstrução da
cadeia ossicular, geralmente é desafiadora devido às variações
das técnicas cirúrgicas e dos materiais implantados. Indicações
clássicas de timpanoplastia são condições que não permitem
o fechamento espontâneo de uma perfuração da membrana
timpânica, como otite média crônica supurativa com formação
de um tecido de granulação ou colesteatoma, e que resultam
em perda auditiva condutiva.
Neste painel, são discutidos e demonstrados, por meio de
casos clínicos e ilustrações, diferentes tipos de timpanoplastia,
incluindo enxertos da membrana timpânica e reconstrução da
cadeia ossicular, bem como as principais complicações póscirúrgicas, como espessamento, retração e reperfuração da
membrana timpânica.
Conclusões: Timpanoplastia compreende uma gama de
abordagens que visam o reparo cirúrgico da membrana
timpânica, com ou sem interposição de prótese ou
reconstrução da cadeia ossicular, e tem diversas indicações,
todas relacionadas a reatauração da via condutiva da audição.
O painel descreve os principais achados de imagem pósoperatórios esperados após timpanoplastia, bem como as suas
principais complicações.
Autor Responsável: Dra. Beatriz de Almeida Prado
E-mail: baprado@me.com
Palavras-Chave:
TIMPANOPLASTIA,
TC,
REVISÃO,
INDICAÇÕES, TÉCNICA

TRABALHO ORIGINAL
PD.04.016
TIMPANOPLASTIA: REVISÃO DAS INDICAÇÕES, TÉCNICAS
CIRÚRGICAS E COMPLICAÇÕES PARA O RADIOLOGISTA.
Autores: PRADO, B. A.; IUTAKA, I.; ARAUJO, A.I.R.; DUARTE,
L.G.P.; SOUZA, S. A.; SARPI, M. I.; GARCIA, M.R.T.
Instituição: DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA - DASA, DE SÃO
PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Timpanoplastia é o reparo
cirúrgico da membrana timpânica, com ou sem a interposição
de prótese e usualmente realizada concomitantemente a
reconstrução da cadeia ossicular. Compreende uma gama de
procedimentos que variam de acordo com a extensão da
patologia de base e a necessidade de exposição cirúrgica.
Este painel tem como objetivos:
Definir timpanoplastia
Citar as principais indicações clínicas
Abordar aspectos cirúrgicos:
Tipos de timpanoplastia
Enxertia na membrana timpânica
Demonstrar complicações

PAINÉIS DIGITAL (PD)
PD.04.002
EPIDEMIOLOGIA DOS DESLOCAMENTOS DO DISCO DA ATM:
AVALIAÇÃO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Autores: PRADO, G; DANTAS, J; MELO, DP; CAMPOS, P
Instituição: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA BAHIA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Classificar e avaliar a
prevalência dos tipos de deslocamento de disco (DD) da
articulação temporomandibular (ATM) e fatores associados,
utilizando o exame de ressonância magnética (RM) de ATM
como método de diagnóstico.
Material(is) e método(s): Desenvolveu-se um estudo
transversal com 1.017 pacientes que realizaram exame
bilateral de Ressonância Magnética da ATM, em cortes
parassagitais e paracoronais, nas posições de boca aberta e
boca fechada, totalizando 2.034 registros imaginológicos das
ATMs. Após a análise e classificação dos deslocamentos de
disco, estes foram associados ao gênero, idade e presença de
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alterações degenerativas dos pacientes e suas respectivas
articulações, utilizando o teste qui-quadrado de Pearson.
Resultados e discussão: Do total, 78% pacientes dos eram
mulheres, 75,22% possuíam deslocamento de disco (DD) e o
tipo mais prevalente foi o anterior parcial do segmento lateral.
Além disto, observou-se associação entre a presença de DD,
principalmente sem redução, e a presença de alterações
articulares degenerativas (ADs), sendo o côndilo o
componente ósseo articular mais acometido e as faixas etárias
mais avançadas as com maior prevalência de alterações
degenerativas.
Conclusões: Pôde-se constatar, portanto, que a evolução da
Doença Articular Degenerativa é negativa, sendo esperado,
com isto, maior comprometimento das estruturas articulares
quanto maior dor o tempo que o fator desencadeante,
deslocamento de disco, se apresente.
Autor Responsável: Dra. Gabriela Dias Prado
E-mail: gdprado3@gmail.com
Palavras-Chave: articulação temporomandibular, imagem por
ressonância magnética, transtornos da articulação
temporomandibular,
deslocamento
de
disco,
temporomandibular joint, magnetic resonance imaging,
temporomandibular joint disorders
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CARDIOVASCULAR
ENSAIO PICTÓRICO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.05.002
CORAÇÃO DE PEDRA: DESMISTIFICANDO OS ACHADOS
INCIDENTAIS DAS CALCIFICAÇÕES CARDÍACAS NA
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
Autores: LINO, P.L.; MOREIRA, J.J.L.; FARIAS, L.P.G.; FONSECA,
E.K.U.N.; STRABELLI, D.G.; ISHIKAWA, W.Y.; GUERRINI, R.M.;
SAWAMURA, M.V.Y.; NOMURA, C.H.
Instituição: INSTITUTO DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO, SÃO PAULO/SP, BRASIL
Introdução e objetivo(s): As calcificações patológicas
representam acúmulo anormal de sais de cálcio. Isto pode
ocorrer após lesão tecidual, conhecida por calcificação
distrófica, ou por processo sequelar de uma desregulação da
homeostase do cálcio, conhecida por calcificação metastática.
As calcificações patológicas podem ocorrer no coração e seus
tecidos adjacentes e a maioria desses casos são achados
incidentais inespecíficos de exames de imagem, como a
tomografia computadorizada (TC), sem necessariamente ter
um diagnóstico etiológico durante o processo de calcificação.
Este estudo visa gerar discussão sobre a fisiopatologia,
classificações, condições associadas, protocolos de conduta
atuais e o que o radiologista deve saber e relatar sobre as
calcificações cardíacas, bem como possíveis desfechos e
complicações.
Método(s): Realizadas revisões da literatura e análise
retrospectiva de casos de manifestações torácicas das
calcificações cardíacas, obtidos por meio da TC de tórax, da
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 outros métodos de imagem.
Discussão: As calcificações cardíacas, possuem inúmeras
etiologias, tendo como principal delas as calcificações
distróficas por lesões isquêmicas e inflamatórias/infecciosas,
devido à sua maior prevalência, no entanto podem ser
causadas por processos traumáticos, neoplásicos, e disordens
metabólicas. A etiologia distrófica não está associada à
homeostase do cálcio, e pode estar associada a inúmeras
condições, que inclusive podem auxiliar no diagnóstico da
doença de base do paciente, e níveis de cálcio elevados podem
estar associados e potencializar o processo.
Conclusões: As formas de apresentação das calcificações
cardíacas na TC são diversas, inclusive podem variar a
depender do tipo etiológico, por isso, a importância do
radiologista conhecer e não deixar de acrescentar ao laudo,
mesmo que não seja a indicação clínica do exame, bem como
relatar suas características para evitar intervenções
desnecessárias.
Autor Responsável: Dr. Pedro Lourenço Lino
E-mail: pedro_l_lino@hotmail.com
Palavras-Chave: Calcificações, cardíacas, tomografia

PD.05.003
2020: GRANDES MUDANÇAS NO DIAGNÓSTICO DA
CARDIOMIOPATIA
ARRITMOGÊNICA,
O
QUE
O
RADIOLOGISTA PRECISA SABER?
Autores: HUMMEL, A.D.; FONSECA, E.K.U.N.; KARAM, I.O.; FE,
T. S. M; NETO, R.S.; SILVA, M.M.A, SZARF, G.; OLIVEIRA JR. GV;
TORRES, P.P.T.S.; LOUREIRO, B.M.C.; SILVA, M. M. A.;
ISHIKAWA, W.Y; CHATE, R.C.; FUNARI, M.B.G.;
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): Os critérios para o diagnóstico de
cardiomiopatia arritmogênica foram propostos pela primeira
vez em 1994 e em 2010 sofreram uma atualização. Até 2010
os critérios tinham uma boa acurácia para o fenótipo original
ventrículo direito (antes conhecida com displasia
arritmogênica do ventrículo direito).
Porém, sentia-se a necessidade de incluir algumas variantes do
lado esquerdo, que foram revisadas em um novo consenso em
2020. Os novos critérios chamados de “critérios de Pádua”
foram desenvolvidos por especialistas internacionais com o
objetivo de melhorar o diagnóstico de cardiomiopatia
arritmogênica, fornecendo novos critérios para o diagnóstico
de características fenotípicas do ventrículo esquerdo.
Método(s): Com base em casos de nosso acervo didático
iremos apresentar casos de cardiomiopatia arritmogênica e
correlacionando com a nova classificação de 2020,
principalmente no seu aspecto de imagem e correlacionando
com as ressonâncias cardíacas. Os critérios não radiológicos
serão brevemente apresentados e faremos um resumo
didático das principais alterações.
Discussão: Como a principal atualização foi a incorporação de
achados de caracterização tecidual por ressonância magnética
cardíaca para detecção não invasiva de realce tardio por
gadolínio/fibrose miocárdica que são determinantes para
caracterização de cardiomiopatia arritmogênica biventricular
e ventricular esquerda.
Os critérios internacionais de 2020 são fortemente
dependentes da ressonância magnética cardíaca, que se
tornou obrigatória para caracterizar o fenótipo da doença e
excluir outros diagnósticos.
Conclusões: Como a principal atualização foi a incorporação
de achados de caracterização tecidual por ressonância
magnética cardíaca para detecção não invasiva de realce
tardio por gadolínio/fibrose miocárdica que são
determinantes para caracterização de cardiomiopatia
arritmogênica biventricular e ventricular esquerda.
Os critérios internacionais de 2020 são fortemente
dependentes da ressonância magnética cardíaca, que se
tornou obrigatória para caracterizar o fenótipo da doença e
excluir outros diagnósticos.
Autor Responsável: Dr. Alan Hummel
E-mail: alandinizhummel@gmail.com
Palavras-Chave: CARDIOMIOPATIA ARRITMOGÊNICA
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PD.05.006
COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES EM PACIENTES
ONCOLÓGICOS: ENSAIO PICTÓRICO
Autores: PELEJA, M. B.; FILHO, J. A. A.; FERREIRA, M. V. S.;
TORRES, R.; MELO, M. T.; HORVAT, N.; REISER, A. A. C.;
LIBERATO, G.; GIASSI, K.; PARGA, J.; ISHIKAWA, W.; NOMURA,
C.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Introdução e objetivo(s): Revisar as principais complicações
cardiovasculares em pacientes oncológicos, com foco na
avaliação multimodalidade por imagem (sobretudo
ecocardiografia, tomografia computadorizada [TC] e
ressonância magnética [RM]) na detecção precoce e
seguimento da toxidade cardiovascular nesse contexto.
Método(s): Ensaio pictórico com casos de cardiotoxicidade,
cardiomiopatias, pericardite, doença cardíaca carcinoide,
aterosclerose
acelerada
e
outras
complicações
cardiovasculares em pacientes oncológicos.
Discussão: O tratamento do câncer, em suas diversas
modalidades (quimioterapia, imunoterapia, radioterapia,
dentre outras), pode resultar em dano ao sistema
cardiovascular. A ecocardiografia é o principal método de
imagem na avaliação por imagem inicial nesse contexto, mas
outras modalidades de imagem (como TC e RM
cardiovasculares) podem agregar importantes informações,
frequentemente em caráter complementar e diante de
situações clínicas específicas. Novas tecnologias (como strain
miocárdico e mapeamento T1 e T2 por RM) estão surgindo
como ferramentas promissoras nesse campo.
Conclusões: Pacientes oncológicos podem apresentar diversas
complicações cardiovasculares, sendo a toxicidade
cardiovascular um efeito colateral potencialmente agressivo
da terapia antineoplásica. Múltiplas lacunas e desafios ainda
cercam a avaliação clínica desses pacientes, constituindo um
desafio diagnóstico que pode requerer uma ampla abordagem
multimodalidade.
Autor Responsável: Dra. Mariana Berquó Peleja
E-mail: marberpe@gmail.com
Palavras-Chave: Complicações cardiovasculares, pacientes
oncológicos, oncologia, cardio-oncologia

PD.05.009
ESPECTRO DOS ACHADOS DE IMAGEM NA CARDIOMIOPATIA
DE TAKOTSUBO
Autores: MACHADO, C. V. B.; SASDELLI-NETO, R.; SILVA, M. M.
A.; SZARF, G.; FONSECA, E. K. U. N.; ISHIKAWA, W. Y.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): A Cardiomiopatia de Takotsubo
(também conhecida como Síndrome do Balonamento Apical,
Síndrome do Coração Partido ou Cardiomiopatia Aguda
Induzida por Stress) é uma patologia descrita em 1990, que
classicamente
acomete
mulheres
pós-menopausa,
desencadeada por evento estressor emocional ou físico
inesperado, com inúmeros fatores desencadeantes já
descritos. A apresentação clínica simula uma síndrome
coronariana aguda, cursando com precordialgia, alterações
eletrocardiográficas (por exemplo elevação do segmento ST) e
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elevação de marcadores (principalmente BNP e troponina). O
objetivo deste ensaio pictórico é abordar a propedêutica
diagnóstica da doença, com ênfase na ressonância magnética
cardíaca (RMC), detalhando as características típicas e atípicas
e correlacionando, quando possível, com a ventriculografia e a
ecocardiografia.
Método(s): Foram analisados os exames de RMC de pacientes
da instituição com o diagnóstico de Takotsubo.
Concomitantemente, foram revisados artigos de literatura e
trabalhos apresentados em congressos sobre o tema para
fundamentação teórica.
Discussão: Na RMC, a Cardiomiopatia de Takotsubo se
manifesta classicamente como hipocinesia/discinesia de
segmentos apicais e hipercinesia dos segmentos basais do
miocárdio do ventrículo esquerdo (VE), transitória,
determinando a tradicional morfologia do Takotsubo. Associase geralmente edema e eventual realce tardio “salteado” e de
padrão não isquêmico, quase sempre em pequena extensão e
de forma desproporcionalmente menor ao edema,
desproporção essa que serve como dica para o diferencial de
caso atípicos. Em algumas situações, as alterações de
contratilidade podem levar a obstrução dinâmica da via de
saída do VE. Manifestações atípicas geralmente incluem
alterações contráteis em outros segmentos do VE,
acometimento do ventrículo direito ou mesmo dos átrios.
Conclusões: A RMC é um método de imagem fundamental
para avaliação da Cardiomiopatia de Takotsubo, uma vez que
permite a avaliação de suas principais características, sem
exposição à radiação e de maneira não invasiva, além de
afastar possíveis diagnósticos diferenciais, tais como outras
cardiomiopatias, miocardite e eventos isquêmicos.
Autor Responsável: Dra. Camila Vilas Boas Machado
E-mail: Camila__Machado@hotmail.com
Palavras-Chave:
Takotsubo,
ImagemCardíaca,
RessonânciaMagnética

PD.05.012
REALCE TARDIO MIOCÁRDICO: UMA ABORDAGEM PRÁTICA
Autores: DUARTE, A.B.; COSTA, J. P. G. F.; FONSECA, E.;
AMORIM, F.; POLIZELLI, M.; PORTO, K.; STRABELLI, D.; FARIAS,
L.; NOMURA, C. H.; ISHIKAWA, W. Y.; SCOPPETTA, L. R. P. D.;
OLIVEIRA, V. R.; BRAMBILLA, V. R.; GARCIA, J. V. R.
Instituição: INCOR/ INRAD
Introdução e objetivo(s): A avaliação do realce tardio
miocárdico na ressonância magnética (RM) tradicionalmente
era usada para quadros relacionados a doença isquêmica; no
entanto, ao longo dos anos a caracterização do tecido
miocárdico passou a ser uma indicação clínica bastante
frequente e o surgimento de trabalhos correlacionando
determinadas patologias sejam elas inflamatórias, isquêmicas
ou as cardiomiopatias com padrões de realce tardio na RM fez
com que o médico radiologista ou cardiologista que trabalha
com imagem cardiovascular passasse a exercer um papel
fundamental no diagnóstico dessas condições. O objetivo
deste trabalho é apresentar os principais padrões de realce
tardio miocárdico nas cardiopatias isquêmica, inflamatórias e

em variadas miocardiopatias através de imagens ilustrativas e
casos reais do nosso serviço.
Método(s): Ensaio pictórico dos diferentes padrões de realce
tardio, como material introdutório e didático voltado aos
médicos radiologistas em treinamento e demais profissionais
sem contato tão estreito com imagem cardíaca e seus recentes
avanços.
Discussão: As sequências de realce tardio miocárdico
utilizando o meio de contraste paramagnético (Gadolínio)
foram, durante anos, utilizadas apenas para a caracterização
de fibrose do miocárdio no contexto isquêmico, e tinham
como objetivo primordial caracterizar e quantificar o infarto
possuindo, portanto, um valor prognóstico importante. Essas
sequências provaram-se igualmente úteis no diagnóstico e
avaliação de inúmeras doenças cardíacas não-isquêmicas,
permitindo ao médico radiologista estreitar diagnósticos
diferenciais baseados no padrão de realce, guiar sítios de
biópsia, por vezes substituindo-a; e antever prognóstico e
orientar terapêutica.
Neste trabalho serão utilizados exemplos práticos de imagens
adquiridas no nosso serviço com as principais doenças
(isquêmica, inflamatórias, cardiomiopatias variadas) cardíacas
e seu padrões de realce característicos.
Conclusões: As aplicações do realce tardio na radiologia
cardíaca já estão bem estabelecidas e fundamentadas, sendo
uma sequência primordial na caracterização e quantificação
de inúmeras afecções do coração, principalmente tomando
por base seus padrões bem documentados.
Dada a sua vasta aplicação, torna-se indispensável que o
radiologista geral e, sobretudo, o radiologista cardiotorácico
estejam familiarizados com sua técnica e aplicações e saiba
reconhecer os diversos padrões apresentados neste ensaio
pictórico.
Autor Responsável: Dra. Ana Beatriz Duarte
E-mail: dra.anabeatrizduarte@gmail.com
Palavras-Chave: delayed enhancement patterns, myocardial
tissue, cardiomyopathies, ischemic cardiac disease, cardiac
MRI

RELATO DE CASO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.05.004
DIAGNÓSTICO NÃO INVASIVO DA SÍNDROME DE BOW
HUNTER: UMA NOTA TÉCNICA
Autores: TORRE, G.S ; FAILA, B.B.; PORTELA, F.S.O.;
NOSCHANG, J. MARQUES, M.; TEIVELIS, M.P., WOLOSKER N.;
IQUIZLI, R.; ROCHA. M. A.; TACHIBANA, A.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O foco desta nota é
descrever uma avaliação diagnóstica não invasiva da Síndrome
de Bow Hunter.
História clínica: Trata-se de uma paciente do sexo feminino,
49 anos, com vertigem iniciada há 2 anos, desencadeada por
movimento rotacional extremo esquerdo da cabeça.
Apresentou piora progressiva desse sintoma, queixando-se de

tontura mesmo durante leve rotação, sempre para o lado
esquerdo.
Primeiramente, foi realizada uma angioressonância
magnética, onde não foi evidenciada estenose. No entanto, na
ultrassonografia com Doppler, foi observado uma mudança no
padrão espectral da artéria vertebral direita durante a
manobra de rotação lateral para a esquerda. Em seguida, foi
realizada uma angiotomografia computadorizada dinâmica
para prosseguir a investigação.
Discussão e diagnóstico: A angiotomografia dinâmica tem a
capacidade de estudar a anatomia arterial vertebrobasilar,
detectar estenoses da artéria vertebral desencadeada por
movimentos rotacionais da cabeça e pescoço, avaliar as
estruturas responsáveis pela estenose da artéria (por
exemplo, estrutura óssea ou membranas) e também possíveis
complicações da doença (por exemplo, infarto de circulação)..
Conclusões: A angiotomografia dinâmica é um procedimento
não invasivo viável que permite estudar a artéria e suas
estruturas adjacentes, bem como detectar complicações da
doença.
Autor Responsável: Dra. Giovanna Torre
E-mail: giovannastorre@gmail.com
Palavras-Chave:
BOW-HUNTER,
ANGIOTOMOGRAFIA,
VERTEBRAL

PD.05.007
AORTITE POR CLOSTRIDIUM SEPTICUM: RELATO DE CASO
Autores: AKURI, M.; MARTINS, G. C.
Instituição: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE
MARÍLIA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A aortite por Clostridium
septicum (C. septicum) é uma infecção rara e altamente fatal
caso não haja intervenção cirúrgica breve, tendo como
característica associação com malignidade oculta. O
reconhecimento precoce nos exames de imagem são
fundamentais no prognóstico do paciente, bem como o
direcionamento clínico para a devida avaliação através de
exames complementares e laboratoriais.
História clínica: I.G.O., sexo feminino, 71 anos, previamente
diabética e hipertensa, com relato de adenomastectomia
unilateral devido à de carcinoma mucinoso não-metastático
há 12 anos, deu entrada no serviço com queixa de dor
abdominal há 7 dias, difusamente, tipo cólica, há 7 dias,
associada à naúseas, hiporexia e febre não-aferida. As únicas
alterações nos exames laboratoriais foram discreta
leucocitose com desvio à esquerda (14.000/mm3) e anemia
(Hemoglobina de 5.2 g/dL), para as quais foi solicitada
transfusão com três concentrados de hemácias. Devido à
presença de sangue ao toque retal, foi solicitada tomografia
computadorizada evidenciando espessamento parietal do
segmento infrarrenal da artéria aorta, associado à focos
gasosos de permeio bem como densificação da gordura
omental adjacente. Foi iniciada antibioticoterapia e solicitada
endoscopia digestiva alta, na qual foi evidenciada úlcera
gástrica pilórica Forrest IIb, sendo então encaminhada ao
centro de terapia intensiva. Hemoculturas revelaram C.
septicum após 72 horas, sendo então a antibioticoterapia
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convertida à metronidazol e vancomicina, porém paciente foi
à óbito 6 dias após a admissão devido à choque hipovolêmico.
Discussão e diagnóstico: C. septicum é um micro-organismo
gram-positivo anaeróbio que possui alta capacidade de
metastatizar e invadir tecidos devido à presença de flagelos
bem como a produção de várias enzimas. Sabe-se que a
infecção está associada a câncer gastrointestinal, laríngeo, de
mama e próstata, bem como malignidades hematológicas.
Alterações no exame de imagem associadas à histórico de
neoplasias são sinais de alerta para se direcionar a
investigação, visto que a taxa de mortalidade em infecções
com esse patógeno é altíssima.
Conclusões: Por ser altamente letal, o reconhecimento
precoce bem como o direcionamento clínico para investigação
de malignidade oculta é fundamental no prognóstico do
paciente, sendo que os exames de imagens se tornam
fundamentais visto que as alterações laboratoriais costumam
ser inconclusivas.
Autor Responsável: Biom. GUILHERME CORRALEIRO MARTINS
E-mail: corraleirog@gmail.com
Palavras-Chave: AORTITE, ENFISEMATOSA

PD.05.008
TRONCO UNICO CORONARIANO E ARTERIA CIRCUNFLEXA
DUPLICADA: DUAS ENTIDADES RARAS EM UM ÚNICO
RELATO DE CASO
Autores: SHINOMIA, S. DE LIMA, P.H.P. ISSA, M.C.F. SANTOS,
J.G.C.O. BOSSO, C.E.C.N. ANTUNES, P.E.H. ROQUE, R.T. VILLA,
A.V.
Instituição: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE
CIENCIAS MÉDICAS DE BOTUCATU INSTITUTO DE RADIOLOGIA
DE PRESIDENTE PRUDENTE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever um caso de
coronária única esquerda e duplicação da artéria circunflexa
ocorrendo em um mesmo paciente. Sendo as duas anomalias
coronarianas individualmente raras e independentes, não
houve descrição semelhante na literatura, sendo o presente
relato único ao nosso conhecimento.
História clínica: Paciente do sexo feminino, 61 anos,
hipertensa, ex-tabagista com enfisema pulmonar e transtorno
de ansiedade, referia dor torácica há 01 ano, de características
atípicas. Procurou o serviço de saúde, sendo iniciada
investigação
para
doença
arterial
coronária.
O
eletrocardiograma mostrava ritmo sinusal sem alterações
relevantes; Ecocardiograma, ventrículo esquerdo com
aumento discreto do volume sistólico final e disfunção sistólica
discreta devido a hipocinesia difusa. Optado por investigação
com Angiotomografia Coronariana (AngioTC) que evidenciou
ausência de aterosclerose coronariana significativa com
anomalia coronária do tipo tronco único esquerdo (LIPTON L
IIB) com origem do seio de Valsalva ipsilateral, dando origem
a artéria descendente anterior (DA), coronária direita (CD),
originando-se da DA proximal com trajeto interarterial e dupla
origem da artéria circunflexa (Cx) sendo uma de topografia
habitual e outra originando-se da CD com trajeto retroaórtico
(Circunflex Twins Arteries).
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Discussão e diagnóstico: Artéria coronária única (ACU) é uma
anomalia congênita rara, acometendo entre 0,02 e 0,07% de
pacientes avaliados em estudo hemodinâmico. É assim
descrita, quando todas as coronárias são originadas de um
mesmo óstio, sendo o tronco responsável por toda
vascularização cardíaca. Pode ser isolada ou associada a outras
anomalias congênitas (válvula aórtica bicúspide, transposição
de grandes vasos), sendo classificada de acordo com seu sítio
de origem, distribuição de seus ramos e trajeto. Da mesma
forma, as artérias circunflexas duplicadas são uma anomalia
rara cuja real incidência é desconhecida. Sendo entidades
raras, embora frequentemente assintomáticas, podem
predispor a maior risco de eventos isquêmicos e até mesmo
morte súbita especialmente em pacientes jovens. Uma vez
que é importante o conhecimento anatômico para abordagens
intervencionistas, visando maior segurança e eficácia do
tratamento, tais entidades podem se apresentar como um
desafio terapêutico.
Conclusões: As anomalias coronarianas constituem um grupo
de variações raras, presentes em menos de 1% da população.
Independentemente, já são alterações raras, o que torna a
apresentação do presente caso um evento único, ao nosso
conhecimento.
Autor Responsável: Dra. Suzana Shinomia
E-mail: sshinomia@gmail.com
Palavras-Chave: single, coronary, trunk, anomalies,
duplicated, circumflex

PD.05.010
ACHADOS
ANGIOTOMOGRAFICOS
DA
FISTULA
AORTOCAVAL, UMA COMPLICAÇÃO RARA E FATAL: RELATO
DE CASO.
Autores: BRAGA,L.G. ; RIBEIRO, A.A. ;DONNABELLA, F.P.S.;
OLIVEIRA, B.M.; NOGUEIRA, V.V.E.; SIMOES,I.F.; PEREIRA,
H.V.P.;REIS,O.R.L.
Instituição: HOSPITAL MADRE TERESA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar rara forma de
rotura aórtica organizada caracterizada pela comunicação
anômala de um aneurisma de aorta abdominal com a vaia cava
inferior e descrever seus achados de imagem na
Angiotomografia Computadorizada (Angio-TC) da aorta.
História clínica: Paciente, masculino, 67 anos, tabagista e
obeso, com histórico de correções cirúrgicas de aneurismas de
aorta abdominal infrarrenal, artéria ilíaca comum direita e
artéria poplítea direita há cerca de dois anos. Evoluiu
subitamente com dor em região inguinal direita, sendo
prontamente submetido a Angio-TC da aorta abdominal.
Discussão e diagnóstico: Foi realizada Angio-TC de aorta
abdominal que evidenciou endoprotese aórtica com extensão
ilíaca bilateralmente, havendo desconexão do ramo ilíaco
direito da endoprótese, associado à "endoleak" do tipo III, com
a opacificação do saco aneurismático. Na fase arterial do
estudo evidenciou-se trajeto anômalo aortocaval compatível
com fístula.
O paciente foi imediatamente submetido a cirurgia
endovascular com posicionamento de endoprótese para

correção do endoleak e da fístula, sem grandes
intercorrências.
A fístula aortocaval é uma complicação rara e devastadora do
aneurisma da aorta abdominal (AAA), na qual o aneurisma
estabelece comunicação anômala com a veia cava inferior.
Ocorre em menos de 1% de todos os aneurismas e em cerca
de 3% dos casos de rotura, e pode ter seu trajeto
espontaneamente obstruído por trombos murais aórticos.
A clínica vaira com o tamanho, localização e duração da fístula,
e pode manifestar-se como dor lombar, insuficiência cardíaca
de alto débito, edema de membros inferiores, insuficiência
hepática, renal, hematúria, além de sopros a ausculta
abdominal.
A aortografia é a modalidade de escolha para tratamento e
diagnóstico. O Doppler Colorido, a Angio-TC e a
Angiorressonância Magnética também demonstram alta
sensibilidade, além de serem não invasivos.
Conclusões: As fístulas aortocavais fazem parte de um amplo
espectro de alterações agudas angiotomográficas em
pacientes com aneurismas aórticos. É fundamental o papel do
radiologista de reconhecê-los imediatamente, tento em vista
a possibilidade de exploração cirúrgica urgente e reparação
minimamente invasiva. A mortalidade operatória da fístula
aortocava espontânea é de cerca de 20 a 55%, sendo os
números elevados predominantemente devido ao diagnóstico
tardio ou erro de diagnóstico.
Autor Responsável: Dr. Lucas Gomes Braga
E-mail: lucasbraga.radiologia@gmail.com
Palavras-Chave: FISTULA, AORTOCAVAL

casos relatados desde a primeira vez em 1957 por Jackson et
al.
Apresenta-se como uma dor pleurítica aguda, sendo um
diagnóstico diferencial importante de dor torácica no
departamento de emergência. A fisiopatologia da doença não
é totalmente esclarecida. Acredita-se que tenha relação com a
torção do pedículo vascular do tecido adiposo, anormalidades
estruturais preexistentes deixando o tecido mais vulnerável e
hemorragia dentro do tecido adiposo por trauma ou aumento
da pressão dos capilares, como ocorre devido a manobra de
Valsalva.
Entre os diagnósticos diferenciais da NGPE estão o
tromboembolismo pulmonar e o infarto agudo do miocárdio.
O tratamento é feito com analgésicos e Anti-Inflamatórios Não
Esteroidais (AINES). As alterações radiológicas tendem a
regredir em poucas semanas.
Conclusões: Apesar do diagnóstico definitivo ser dado por
análise anatomopatológica, desde 2005 quando foi descrito o
primeiro caso de tratamento conservador bem-sucedido, os
exames de imagem tem tido um papel cada vez mais
importante no diagnóstico e acompanhamento destes
pacientes.
É de grande importância o reconhecimento desta patologia
por clínicos gerais, cardiologistas e radiologistas, para que
possam fazer o diagnóstico e o manejo adequado nos serviços
de emergência.
Autor Responsável: Dr. Pedro Henrique Baracat Chaib Acras
E-mail: pedroh.acras@gmail.com
Palavras-Chave: MRI, chestpain, RM, torax

PD.05.011
NECROSE EPIPERICARDICA: UM ACHADO DE RESSÔNANCIA
MAGNÉTICA DE TÓRAX NA EMERGÊNCIA.
Autores: ANDRADE, B. G.; ACRAS, P. H. B. C.; LIBERA, B. L. D.;
GIAMPIETRO, J. L. M.; COSTA, D. L. G.; PEREIRA, R. M.;
FERNANDES, A. L. B.
Instituição: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE CAMPINAS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Reportar um caso de
necrose da gordura epipericárdica (NGEP) em uma paciente de
26 anos, diagnóstico diferencial incomum na dor torácica, e
revisar os conceitos acerca desta rara entidade, contribuindo
assim, para uma melhora da taxa de diagnóstico.
História clínica: Paciente do sexo feminino, 26 anos, hígida,
apresentou dor torácica pleurítica aguda à esquerda,
associada a discreta dispnéia. No pronto socorro, foi seguido o
protocolo para dor torácica, sendo os exames físico e laborais
normais, eletrocardiograma sem alterações, excluindo-se
assim as principais causas. A paciente foi encaminhada ao
serviço para realização de Ressonância Magnética de Tórax.
Ao exame notou-se área com intensidade de sinal de gordura,
ovalada e bem delimitada, associado a edema circunjacente e
densificação dos planos adiposos, compatível com necrose da
gordura epipericárdica, além de pequeno derrame pleural à
esquerda e laminar à direita.
Discussão e diagnóstico: A NGPE é uma condição benigna e
autolimitada, de provável subdiagnóstico, com menos de 40

REVISÃO DE LITERATURA
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.05.005
COMPLICAÇÕES NO TRATAMENTO ENDOVASCULAR DAS
PATOLOGIAS AÓRTICAS: DIAGNÓSTICO E PRÓXIMOS PASSOS
Autores: MACHADO, C.P.; PORTO, L.S.; PEIXOTO, M.S.B.C.;
MEDEIROS, A.K.
Instituição: A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Revisar as principais
complicações pós-tratamento endovascular das doenças da
aorta. Demonstrar a utilização de métodos de imagem para
reconhecer a maioria das complicações do tratamento
endovascular da aorta, bem como as possíveis abordagens
clínicas e/ou intervencionistas envolvidas na terapêutica
destas entidades.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): O
padrão para tratamento das patologias aórticas tem sido
tradicionalmente uma abordagem cirúrgica aberta, que,
entretanto, envolve tempo de cirurgia prolongado, anestesia
e tempo de recuperação substancial. A correção endovascular
oferece uma opção mais segura para pacientes com idade
avançada e com disfunção pulmonar, cardíaca e renal.
Discussão: Entre as principais complicações do tratamento
endovascular da aorta estão os endoleaks, kinking e
oclusão/trombose do membro protético, colapso da prótese e
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oclusão dos ramos arteriais. A demonstração destes achados
de imagem ocorre principalmente através da angiotomografia
computadorizada (ATC), método diagnóstico preferencial para
essa análise.
Conclusões: O tratamento endovascular aórtico é um
procedimento que revolucionou o reparo das patologias
vasculares, tornando a intervenção mais segura em pacientes
de alto risco cirúrgico, porém não é isenta de complicações,
que podem ser diagnosticadas através da ATC e tratadas de
maneira minimamente invasiva.
Autor Responsável: Dra. Carla Perez Machado
E-mail: carla_pmachado@hotmail.com
Palavras-Chave: Tratamento endovascular, endoleaks,
angiotomografia computadorizada
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ENSINO
RELATO DE CASO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.06.001
RADIOCAST: UMA ABORDAGEM INOVADORA DO
“CHOOSING WISELY” NO ENSINO DE RADIOLOGIA
Autores: ALMEIDA, I. B. C.; BAZ, L. S. A.; ÁZARO, M. M.; LEMOS,
L. G.; MORAIS, A. L. L.; BORGES, C. N.; SILVA, K. M. A.; OLIVEIRA,
L. A.; LINS, C. F.
Instituição: ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA
(EBMSP) CLÍNICA DELFIN MEDICINA DIAGNÓSTICA - GRUPO
ALLIAR
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever uma
abordagem inovadora para ensino da proposta “Choosing
Wisely” no departamento de radiologia entre estudantes de
medicina através da postagem de conteúdo lúdico nas redes
sociais.
História clínica: O uso de recursos criativos e lúdicos no ensino
da Radiologia pode contribuir e facilitar o aprendizado pelos
alunos. Em nossa instituição, o módulo de Anatomia
Radiológica aborda, semanalmente, três métodos de imagem
empregados para a avaliação de determinada região
anatômica. Dessa forma, oito monitores juntamente com a
docente radiologista e coordenadora da monitoria escolheram
quatro recomendações do Choosing Wisely relacionados ao
conteúdo abordado. Em seguida, foram criados quatro
roteiros representando discussões informais e simuladas de
situações comuns na prática clínica, discutidas de forma
didática e explicativa entre profissionais de saúde, familiares e
pacientes sobre a importância das recomendações Choosing
Wisely selecionadas. Assim, o grupo foi dividido em pares e
trios, distribuídos entre os personagens das simulações, para
que, a partir de então, as discussões simuladas pudessem ser
gravadas em formato de áudio, com tempo máximo de três
minutos. Como exemplo, foi abordada em uma das produções
um diálogo explicando sobre a indicação de ultrassonografia
de tireoide em crianças com tireoidite autoimune, reforçando
sua realização apenas após alteração detectada em exame
físico. Posteriormente as gravações foram publicadas no perfil
da monitoria no Instagram sob o nome de Radiocast, tornando
o conteúdo acessível simulando um podcast.
Discussão e diagnóstico: O Radiocast alcançou
aproximadamente 1800 contas na rede social Instagram, com
cerca de 50 compartilhamentos. Com este recurso, os alunos
puderam aprender as indicações dos principais exames de
imagem baseados em uma situação clínica simulada e
seguindo as recomendações da iniciativa Choosing Wisely.
Através de uma abordagem descontraída e inovadora, foi
possível fomentar o aprendizado por meio da geração de
emoções ao acompanhar uma história linear e,
consequentemente, da retenção de memória. Assim, o
Radiocast mostrou-se uma maneira didática e atraente para
estimular o aprendizado dos estudantes, através de uma
imersão lúdica em um cenário fictício com informações úteis
para o futuro profissional.

Conclusões: O Radiocast é um recurso didático e inovador de
ensino e aprendizagem da Radiologia embasada pela iniciativa
Choosing Wisely na graduação médica.
Autor Responsável: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail: kerolins@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Podcast, Choosing Wisely, Ensino, Radiologia

PD.06.002
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NO ENSINO DE ANATOMIA
RADIOLÓGICA NA GRADUAÇÃO MÉDICA
Autores: SILVA, K. M. A.; BAZ, L. S. A.; BORGES, C. N.; OLIVEIRA,
L; A.; ÁZARO, M. M.; LEMOS, L. M. G.; MORAIS, A. L. L.;
ALMEIDA, I. B. C.; LINS, C. F.
Instituição: ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA
(EBMSP) CLÍNICA DELFIN MEDICINA DIAGNÓSTICA - GRUPO
ALLIAR
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever o uso de
ferramentas digitais para o ensino da Anatomia Radiológica
(AR) na graduação médica em um contexto de pandemia.
História clínica: O estudo da AR precisou passar por
adaptações ao ambiente telepresencial vide o contexto
pandêmico. As atividades de AR são organizadas abordando
uma região anatômica por semana, sendo divididas em dois
momentos. No primeiro momento, os estudantes recebem
caso clínico e questionário sobre a região anatômica, tendo
uma semana para estudar e responder ao questionário. Em
seguida, as videoaulas com os questionários respondidos e
aprofundamento do conteúdo, feitas pela docente
responsável, são disponibilizadas. No segundo momento, os
estudantes possuem encontros telepresenciais pela
plataforma Zoom, onde monitores discentes, após
treinamento prévio com docente radiologista, apresentam
aulas sobre três modalidades de exames úteis na respectiva
região anatômica, abordando indicações e identificação de
estruturas em imagens e vídeos. Ainda nesse momento, os
monitores incentivam a participação dos estudantes utilizando
recursos do Zoom como interações no chat, desenhos na tela
para facilitar visualização das estruturas, bem como enquetes.
A docente supervisiona integralmente, retirando dúvidas dos
estudantes no chat e complementando com informações
necessárias.
Discussão e diagnóstico: A necessidade do distanciamento
social trouxe preocupação aos docentes e alunos em relação à
formação acadêmica. No entanto, a realização do ensino à
distância conseguiu manter a qualidade de ensino da AR ao
desenvolver atividades interativas para identificação de
estruturas anatômicas e retirada de dúvidas que facilitaram o
entendimento dos métodos radiológicos. A dinâmica no
ambiente telepresencial permitiu a interação entre alunos,
monitores e a docente com o auxílio das ferramentas
utilizadas: microfone, chat, enquetes e desenhos na tela.
Conclusões: Mesmo diante de um cenário pandêmico, o
ensino de AR com emprego de ferramentas digitais mantevese de forma efetiva, preparando satisfatoriamente os alunos
para o futuro profissional, além de permitir e incentivar a
interação entre eles.
Autor Responsável: Dra. Carolina Freitas Lins
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E-mail: kerolins@yahoo.com.br
Palavras-Chave: EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA, ANATOMIA
RADIOLÓGICA, FERRAMENTAS DIGITAIS, ENSINO

PD.06.003
ENSINO DA RADIOLOGIA COM SITUAÇÕES COTIDIANAS
ATRAVÉS DE VÍDEOS ANIMADOS – RADIO ANIMATION
Autores: BAZ, L. S. A.; SILVA, K. M. A.; BORGES, C. N.; OLIVEIRA,
L; A.; ÁZARO, M. M.; LEMOS, L. M. G.; MORAIS, A. L. L.;
ALMEIDA, I. B. C.; LINS, C. F.
Instituição: ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA
(EBMSP) CLÍNICA DELFIN MEDICINA DIAGNÓSTICA - GRUPO
ALLIAR
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever o uso de vídeos
animados - intitulados “Radio Animation” (RA) - postados no
perfil do Instagram do componente curricular, como uma
ferramenta facilitadora para o ensino da radiologia.
História clínica: O estudo da radiologia por estudantes de
medicina do segundo ano é complementado por postagens
semanais no perfil do Instagram do componente curricular,
incluindo RA com duração máxima de um minuto. Essas
animações foram idealizadas pela docente radiologista e por
dez monitores de anatomia radiológica. Na ocasião, foi
montado o cronograma de postagem de cada RA no perfil do
Instagram, bem como foram criados os contextos da vida real
de cada vídeo e os diálogos que abordariam o conteúdo de
radiologia. No que diz respeito à seleção dos conteúdos de
cada RA, um tema estudado pelos alunos na respectiva
semana de postagem da animação foi escolhido. Por exemplo,
na semana em que o assunto estudado foi imagem do
abdome, o RA, no contexto de uma festa de aniversário, trouxe
as indicações para a realização de uma ultrassonografia
abdominal. A criação e edição de cada RA ficou a cargo de um
monitor, sendo feitas através do criador de vídeos
denominado "Animaker". Uma vez prontas, as animações
foram avaliadas pelos demais monitores e pela professora
coordenadora. Correções sugeridas foram feitas antes da
postagem final.
Discussão e diagnóstico: A postagem de RA em redes sociais
foi desenvolvida para tornar o aprendizado da radiologia pelos
alunos de graduação mais lúdico e interessante, visto que
retoma, de forma descontraída e rápida, temáticas
previamente estudadas. Com isso, facilita o resgate e a
memorização das características e indicações dos exames de
imagem, pois conteúdos visuais são relembrados mais
facilmente e retidos por maior tempo. Sem contar que vídeos
curtos e informais são mais envolventes.
Conclusões: RAs postadas no perfil do Instagram podem
tornar o aprendizado da radiologia mais fácil e consolidado,
por meio de uma perspectiva de situações cotidianas. Desse
modo, essa ferramenta complementar de ensino pode ser
implementada e incentivada no ensino da radiologia.
Autor Responsável: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail: kerolins@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Ensino, Radiologia, Vídeos animados,
Situações cotidianas
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PD.06.004
FLASHCARDS NO INSTAGRAM: UMA NOVA FORMA DE
ESTUDAR RADIOLOGIA
Autores: MORAIS, A. L. L.; ALMEIDA, I. B. C; SILVA, K. M. A.;
BAZ, L. S. A.; ÁZARO, M. M.; OLIVEIRA, L. A.; BORGES, C. N.;
LEMOS, L. M. G.; LINS, C. F.
Instituição: ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA
(EBMSP) CLÍNICA DELFIN MEDICINA DIAGNÓSTICA - GRUPO
ALLIAR
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever o uso dos
flashcards pela monitoria de anatomia radiológica como forma
de difundir conteúdo de radiologia para estudantes de
medicina.
História clínica: Os flashcards são uma ferramenta utilizada
para auxiliar na memorização de algum conteúdo. Nesse
cartão deve haver um conceito breve ou um esquema de
perguntas e respostas. Devido ao constante uso das redes
sociais pelos estudantes, os flashcards podem ser incluídos
como uma forma alternativa de criar conteúdo no Instagram.
Toda semana os monitores da Monitoria de Anatomia
Radiológica selecionam conceitos chaves que os alunos estão
estudando no módulo de anatomia radiológica e
confeccionam os flashcards. Em seguida, a professora
responsável e radiologista faz as correções necessárias e libera
para ser postado no Instagram. Dessa forma, os estudantes
podem fazer comentários na postagem e tirar suas possíveis
dúvidas sobre tal conceito. Por exemplo, na semana em que os
alunos começaram a estudar imagens de ultrassonografia,
alguns flashcards foram feitos sobre como entender a posição
do transdutor. Para isso, foi utilizado um desenho com
marcações de lateralidade representando o paciente e uma
imagem ultrassonográfica com as mesmas marcações de
lateralidade, assim, na posição transversal, tudo que está do
lado direito do paciente apareceria do lado esquerdo da tela.
Discussão e diagnóstico: Os estudantes usam bastante as
redes sociais nos dias atuais. Os flashcards no Instagram
surgem como uma forma de revisar algum conteúdo enquanto
o estudante está online, ajudando na retenção do
conhecimento. Assim, através da repetição vem a
memorização e a consolidação do tema. Essa é uma forma de
incluir conteúdo acadêmico na rotina do uso das redes sociais.
Conclusões: O uso de flashcards pode aumentar a retenção do
conhecimento da anatomia radiológica e expandir o interesse
do aluno em estudar este assunto com maior profundidade.
Autor Responsável: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail: kerolins@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Flashcards, Radiologia, Aprendizado, Redes
sociais

FÍSICA/CONTROLE DE QUALIDADE
REVISÃO DE LITERATURA
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.07.002
HIPERTERMIA MAGNÉTICA PARA O TRATAMENTO DE
CÂNCER
Autores: JESUS, J. S. S.; DIAS, P. S. C.; CUNHA, L. S. S.; SANTOS,
J. P. O.; OLIVEIRA, L. A.
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE XXXXXXX
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo deste trabalho
é mostrar a importância do tratamento do câncer a partir do
método da hipertermia magnética, no qual é possível, por
meio das nanopartículas, direcionar a região que deverá ser
tratada evitando lesões nos tecidos adjacentes ao tumor.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): O
presente trabalho consiste em uma revisão de literatura, para
o qual utilizou-se como banco de dados as referências
disponíveis nas seguintes bases: PubMed, Scopus, Scielo e
literatura cinzenta.
Discussão: Nesta revisão é apresentada uma análise da
aplicação de THM (terapia por hipertermia magnética) como
uma modalidade terapêutica oncológica. Com detalhes, são
abordadas as técnicas mais usuais para a preparação de
Nanopartículas magnéticas e definidas as principais técnicas
de caracterização dessas.
Conclusões: Vários estudos e avanços na área de tratamentos
com nanoestruturas mostram que a aplicação de
nanopartículas magnéticas no tratamento de tumores pelo
método de hipertermia magnética vem apresentando
resultados importantes, menos invasivos e significativos no
tratamento de câncer. As medidas magnéticas são
imprescindíveis para que as nanopartículas apresentem um
ótimo resultado, implicando diretamente em altos valores de
SAR, favorecendo-as quanto à sua aplicação em tratamentos
do câncer.
Autor Responsável: TR. Pedro Segundo Campos Dias
E-mail: pedrocampos.rad@gmail.com
Palavras-Chave: Hipertermia, Nanopartículas, Magnetismo,
Superparamagnetismo,
Hypertermia,
Nanoparticles,
Magnetism, Superparamagnetism

TRABALHO ORIGINAL
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.07.001
ANÁLISE DISCRIMINANTE DO RUÍDO EM IMAGENS DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE EXTREMIDADES
Autores: ANDRIOLI,C.J.; THOMAZ, C.E.
Instituição: CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Este trabalho tem como
objetivo estudar os tipos de ruído de fundo em imagens de
sistema de ressonância magnética de extremidades de alto
campo, causados principalmente por problemas da gaiola de
Faraday. Imagens provenientes de phantoms realizadas pelos
equipamentos 1T foram investigadas para este estudo.

Material(is) e método(s): Imagens de Phamtns realizadas em
equipamento de ressonância de extremidades 1Tesla foram
usadas como amostras. Através do protocolo DQA foram
obtidas as imagens dos mais diferentes locais e através do SNR
e da Análise Discriminante as imagens foram estudadas.
Resultados e discussão: Como resultado obteve-se as
separações das imagens estudadas e a classificação das
mesmas em imagens boas e ruins.
Conclusões: O estudo concluiu que o somente o SNR não é um
padrão completamente perfeito para a análise da qualidade
de imagem em ressonância magnética e que em conjunto dom
o PCA + MLDA a qualidade da imagem pode ser muito melhor
estabelecida. O SNR por ser um processo estritamente
matemático de amostragem média é incapaz de verificar
artefatos presentes nas imagens, que foram captados pelo
PCA+MLDA, com acurácia de 93%.
Autor Responsável: Eng. Carlos José Andrioli
E-mail: carlos.andrioli@tridiagnostico.com.br
Palavras-Chave: SNR, PCA, MLDA, MR

PD.07.003
INFLUÊNCIA DOS PROTOCOLOS DE RECONSTRUÇÃO DE
IMAGEM NOS VALORES DE SUVMÁX EM IMAGENS PET PRÉCLÍNICAS
Autores: BARBOSA, J. V. C.; GONTIJO, R. M. G.; MENDES, B. M.;
FERREIRA, A. V.
Instituição: CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA
NUCLEAR DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
(CDTN/CNEN) UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
(UFMG)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo deste trabalho
foi investigar a influência dos protocolos de reconstrução de
imagem nos valores do SUVmáx (maximum Standard Uptake
Value) em imagens PET pré-clínicas.
Material(is) e método(s): Inicialmente, foi selecionada uma
imagem PET de camundongo com tumor implantado no flanco
esquerdo pertencente a banco de imagens 18F-FDG/PET. A
imagem foi reconstruída usando 24 diferentes protocolos de
reconstrução, onde foi fixado o algoritmo de reconstrução
(MLEM-3D) e variados o número de iterações (entre 10 e 150)
e o modo de resolução (padrão ou alta resolução). O pósprocessamento das imagens reconstruídas foi realizado
usando o software AMIDE. Foram analisadas estatísticas de
contagem nos volumes de interesse (VOI): bexiga, cérebro,
coração, fêmur, glândula de Harder, músculo cardíaco, tumor
e flanco direito.
Resultados e discussão: A análise qualitativa das imagens
reconstruídas revelou uma leve melhora na definição de
estruturas quando o modo de alta resolução é utilizado. A
análise quantitativa das imagens demonstrou que o valor do
SUVmáx aumentou com o aumento do número iterações,
assim como o respectivo desvio padrão. Adicionalmente, o uso
do modo de alta resolução levou a um aumento do SUVmáx e
respectivo desvio padrão quando comparado ao uso da
resolução padrão, o que se acentuou com o aumento do
número de iterações. A relação alvo/não alvo (tecido
tumoral/tecido saudável) dos valores de SUVmax por sua vez
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foi pouco influenciada pela variação dos parâmetros do
protocolo de reconstrução da imagem.
Conclusões: Este estudo permitiu avaliar a influência dos
protocolos de reconstrução de imagens PET na quantificação
do SUVmax em imagem PET pré-clínica. Foi observado um
aumento do valor do SUVmax com o uso do recurso de alta
resolução comparado à resolução padrão e também com o
aumento do número de iterações. Adicionalmente, constatouse que aumentar o número de iterações iterações e optar pelo
modo de alta resolução é uma alternativa para melhor análise
qualitativa dos casos em que houver áreas de captação
homogêneas ou de discreta hipercaptação do radiofármaco,
além de melhorar a documentação das imagens.
Autor Responsável: Prof. Rodrigo Gadelha
E-mail: rodrigogadelhagontijo1@hotmail.com
Palavras-Chave: PET, imagens, pré-clínicas, reconstrução

TEMAS LIVRES (TL)
TL.07.001
PHANTOM DE MAMA COM IMPLANTE DE SILICONE PARA
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA IMAGEM POR
ULTRASSONOGRAFIA
Autores: LIMA, S.S.V.S.; SANTOS, P,G,O.; GONÇALVES, A,V,B.;
SANTOS, F,A.; SOUZA, D,N.; SILVA, F,A,R..
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Com a nova Resolução da
ANVISA, a RDC nº 330/19, foram definidas normas para
avaliação da qualidade da imagem nos equipamentos de
ultrassonografia. O objetivo do trabalho foi o desenvolvimento
de um objeto simulador, phantom, de mama com implante de
silicone, construído com materiais de baixo custo, para
avaliação da qualidade da imagem por ultrassom.
Material(is) e método(s): O phantom foi elaborado tendo
como base a mistura entre a parafina em gel, acrílico e grafite,
nessa base foram inseridas uma prótese de silicone, estruturas
simuladoras dos principais achados clínicos encontrados na
mama, e estruturas para avaliação da qualidade da imagem.
Resultados e discussão: Como resultado, foram observadas
pela avaliação quantitativa que o phantom apresentou
propriedades físicas ultrassonográficas semelhantes às
descritas na literatura, aos parâmetros físicos de um phantom
comercial e valores de referência da interação do som com
tecidos biológicos. Os resultados qualitativos mostraram a
relação muito próxima entre a imagem do phantom e as
imagens do tecido mamário real, da imagem das estruturas
simuladoras dos achados clínicos, e de parâmetros físicos para
avaliação da imagem.
Conclusões: Conclui-se que o phantom, além de servir para
testes de controle de qualidade, se mostrou apto em ser usado
para aperfeiçoamento da visualização do tecido mamário com
implante de silicone nos exames de ultrassom realizados por
médicos radiologistas, potencializando o uso do simulador em
treinamento de equipes multiprofissionais.
Autor Responsável: Dr. FÁBIO ALESSANDO ROLEMBERG SILVA
E-mail: frolemberg@hotmail.com
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Palavras-Chave: Ultrasound, breast phantom, silicone
implant, quality control tests, professional training.

IMAGEM DA MULHER
ENSAIO PICTÓRICO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.08.002
COMPARTIMENTO
ANTERIOR:
UM
GUIA
PARA
RADIOLOGISTAS
Autores: LAUAR, M.; STARLING, F.; TRAVASSOS, C.; BARBISAN,
C.
Instituição: HOSPITAL A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO
PAULO - BP
Introdução e objetivo(s): Os sintomas das patologias que
envolvem o compartimento anterior da pelve, como dor
pélvica, disúria, polaciúria e hemáturia podem estar presentes
e concomitantes em diversas patologias, o que muitas vezes
torna a avaliação clínica isolada difícil. Os exames de imagem
podem ser imprescindíveis para que o diagnóstico correto e
precoce seja feito e, consequentemente, o melhor tratamento
seja oferecido à paciente. O objetivo desse estudo é abordar
as diferentes patologias que envolvem o compartimento
anterior da pelve feminina, e como diferencia-los nas diversas
modalidades de imagem.
Método(s): Foram utilizados casos contendo imagens de raiox contrastado, ultrassonografia, tomografia computadorizada,
ressonância magnética e tomografia computadorizada por
emissão de pósitrons (PET-CT), obtidos no arquivo digital da
nossa instituição.
Discussão: Existe um amplo espectro de patologias que
envolvem o compartimento anterior da pelve feminina, como
infecções, prolapsos de órgão pélvicos, endometriose, fístulas,
neoplasias, complicações pós cirúrgicas, entre outros. Como
os sintomas entre tais patologias muitas vezes são
semelhantes, os exames de imagem tem um importante papel
em diferencia-las, em associação a avaliação clínica.
Conclusões: Muitas vezes, a causa de sintomas do trato
genitourinário só pode ser estabelecida após avaliação
complementar com exame de imagem. Selecionamos diversos
casos englobando tais patologias, afim elaborar uma revisão
didática sobre esse compartimento, e o papel do radiologista
nos seus diagnósticos diferenciais.
Autor Responsável: Dra. Marcela Lauar
E-mail: celalauar@gmail.com
Palavras-Chave: compartimento, anterior, endometriose,
genitourinario, assoalho, pelvico, neoplasia, fistula, infeccao,
dipa

PD.08.003
O QUE ESPERAR NA SUSPEITA DE INFECÇÃO PÉLVICA?
Autores: ANDREANI, G.; MEDEIROS, S. M.; LAUAR, M.C.V.;
FUSCO, C. T.; BARBISAN, C. C.
Instituição: HOSPITAL A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO
PAULO - BP
Introdução e objetivo(s): A doença inflamatória pélvica (DIP)
abrange todas as infecções do trato genital superior, incluindo
cervicite, endometrite, salpingite, ooforite, hidrossalpinge,
abscesso tubo-ovariano e peritonite. É um problema médico
comum, com quase 1 milhão de casos diagnosticados

anualmente e a causa é tipicamente uma infecção ascendente
do trato genital inferior, ligada a microrganismos sexualmente
transmissíveis. O objetivo desta apresentação é revisar as
apresentações de imagem mais comuns na DIP e como
identificá-las, o que leva ao tratamento precoce, com melhor
prognóstico e evitando complicações tardias.
Método(s): Nesta apresentação, incluímos imagens adquiridas
em ultrassom, tomografia computadorizada e ressonância
magnética, além de dados clínicos, disponíveis em nosso
arquivo digital.
Discussão: A doença inflamatória pélvica (DIP) abrange todas
as infecções do trato genital superior e é um problema médico
comum (cerca de 1 milhão de casos diagnosticados
anualmente.
A DIP pode levar a danos inflamatórios, resultando em
cicatrizes, aderências e obstrução parcial ou total das trompas
de falópio, o que pode causar impacto importante na
fertilidade e na qualidade de vida dessas pacientes.Os
métodos de imagem são frequentemente realizados como
exame diagnóstico inicial, o que permite aos médicos
solicitantes avaliar prontamente os diagnósticos diferenciais,
complicações e orientar a abordagem terapêutica.
Conclusões: O conhecimento aprofundado dos achados de
imagem das manifestações da DIP pelo radiologista nos
diferentes métodos de imagem é fundamental para permitir
um tratamento precoce, com melhor prognóstico e evitar
complicações tardias.
Autor Responsável: Biom. Giovanna Andreani
E-mail: giandreani@terra.com.br
Palavras-Chave: DIPA, pelve, infecção, fístula, abcesso,
ultrassom, ressonância, tomografia

PD.08.006
ENDOMETRIOSE
INTESTINAL:
ACHADOS
ULTRASSONOGRÁFICOS
RELEVANTES
PARA
O
PLANEJAMENTO CIRÚRGICO – UM ENSAIO PICTÓRICO
Autores: JUNIOR, C. A. B. S.; PONTES, C. F. R.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO HC/UFPE
Introdução e objetivo(s): A endometriose profunda intestinal
(EPI) é definida com a infiltração de tecido endometrial
ectópico ao menos na camada muscular do trato digestivo.
Apesar de alguns casos serem assintomáticos, as portadoras
costumam apresentar dismenorreia, disquezia menstrual e
alteração do hábito intestinal. O sucesso do tratamento
cirúrgico depende da obtenção prévia de informações
detalhadas sobre as características e distribuição das lesões. A
ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal (USTVP)
é o exame de escolha por demostrar alta acurácia em mapear
a doença. Este ensaio tem como objetivo discutir a
importâncias dos achados ultrassonográficos clássicos da EPI
para planejamento pré-operatório de acordo com as técnicas
cirúrgicas atualmente reconhecidas, através da apresentação
de casos clínicos.
Método(s): Foram selecionados casos ilustrativos de
acometimento intestinal da endometriose profunda, com
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posterior discussão e correlação do grau de acometimento da
doença com a proposta cirúrgica recomendada.
Discussão: As técnicas atualmente utilizadas para tratamento
da endometriose intestinal são: shaving, ressecção em disco e
ressecção segmentar. A técnica de shaving é habitualmente
recomendado para as lesões superficiais envolvendo a serosa
ou profundas incipientes que infiltram apenas até a camada
muscular própria externa. As lesões envolvendo as camadas
mais profundas da parede intestinal geralmente necessitam
das duas últimas técnicas, sendo a ressecção em disco
reservada para os nódulos menores que 3 cm e a ressecção
segmentar para lesões maiores ou doença multifocal.
Ressalta-se que as recomendações não são rígidas e que a
conduta cirúrgica deve ser individualizada. A USTVP, portanto,
é essencial para planejamento cirúrgico, por ser capaz de
fornecer estas informações.
Conclusões: O papel da USTVP é de extrema importância no
contexto da EPI por fornecer as informações necessárias para
planejamento cirúrgico com impacto positivo no sucesso do
tratamento.
Autor Responsável: Dr. Carlos Alberto Batista Da Silva Júnior
E-mail: carlos.alb.junior@gmail.com
Palavras-Chave: Endometriose intestinal; Ultrassonografia;
Transvaginal; Cirurgia Ginecológica.

do terceiro trimestre. Nenhum achado de imagem de RM é
patognomônico de AP, entretanto alguns podem estar
relacionados a uma probabilidade maior de AP. Os principais
achados de RM sugestivos de AP são bandas hipointensas em
T2, protuberância placentária, perda da interface hipointensas
em T2 entre a placenta e o miométrio, afilamento miometrial,
interrupção da parede vesical, massa placentária exofítica
além da serosa, vascularização anormal do leito placentário,
heterogeneidade placentária, espessamento assimétrico da
placenta / alteração no seu formato usual, vascularização
intraplacentária anormal e infarto placentário.
Conclusões: A familiarização dos principais achados da
placenta normal e sugestivos de AP na RM permite ao médico
radiologista melhorar sua precisão diagnóstica e fornecer
informações relevantes para a programação do parto pelo
médico assistente diante da suspeita de AP.
Autor Responsável: Dra. Andressa Wiltgen
E-mail: awiltgen@ucs.br
Palavras-Chave:
ressonância
magnética,
acretismo
placentário, placenta

PD.08.012
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA AVALIAÇÃO DO ACRETISMO
PLACENTÁRIO: O QUE O RADIOLOGISTA PRECISA SABER
Autores: WILTGEN, A.; AVILLA, T. C.; ROMBALDI, J. R.;
FESTUGATO, J. R.; ZENI, R. SCATOLA. F.; BIAZUS, P.G.
Instituição: HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL
Introdução e objetivo(s): O acretismo placentário (AP) ocorre
quando há um defeito na contenção da decídua basal que
permite a invasão dos vilos coriônicos no miométrio, sendo
uma causa significativa de morbidade e mortalidade materna
quando não reconhecida. A ressonância magnética (RM) vem
sendo empregada cada vez mais pelos médicos assistentes
para o planejamento adequado do tratamento de cada
paciente. Temos como objetivo neste estudo resumir os
principais achados sugestivos de AP na RM ilustrados através
de imagens.
Método(s): Realizado levantamento de dados de pacientes
com diagnóstico de AP que realizaram RM para avaliação
placentária no departamento de radiologia na nossa
instituição, ao longo de 5 anos, acrescido de revisão
bibliográfica.
Discussão: A realização da RM é segura durante a gestação,
sem o uso de meio de contraste paramagnético. A idade
gestacional (IG) para realização do exame é controversa,
sendo melhor indicada entre 24-30 de IG, pois a placenta é
mais homogênea e o miométrio é mais espesso. Para uma
adequada avaliação placentária na RM, devemos reconhecer
seus aspectos usuais e identificar as mudanças de padrão que
ocorrem com o avançar da IG. A placenta é discóide, achatada,
com superfície lisa e sinal homogêneo em T2 no segundo
trimestre, com progressivo afilamento miometrial, lobulações
na face fetal e vascularização sub-placentária com a evolução

PD.08.004
CISTOADENOFIBROMA
SEROSO
OVARIANO
COM
CARACTERÍSTICAS
TÍPICAS
DE
IMAGEM
NA
ULTRASSONOGRAFIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, UM
RELATO DE CASO.
Autores: CUNHA, F. PONTES, C.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PERNAMBUCO (HCUFPE)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar os achados típicos
de cistoadenofibroma ovariano nos exames de
ultrassonografia e ressonância magnética em mulher de 63
anos.
História clínica: Paciente de 63 anos, previamente hígida,
submetida a ultrassonografia de rotina a qual evidenciou cisto
anexial complexo pela presença de septações grosseiras com
nodulação mural, que não apresentava fluxo ao Doppler e
demonstrava intensa sombra acústica posterior. Para
complementação diagnóstica, realizou ressonância magnética
da pelve com contraste que evidenciou cisto anexial à direita
com marcado hipossinal nas sequências ponderadas em T2,
mínimo realce ao meio de contraste paramagnético e ausência
de restrição à difusão das moléculas da água (DWI). Por
apresentar idade avançada e achados suspeitos para
malignidade, a paciente foi submetida a histerectomia total
com anexectomia bilateral, seguida de biópsia de congelação
durante o período intra-operatório, que identificou
cistoadenofibroma seroso no ovário direito.
Discussão e diagnóstico: Cistadenofibromas ovarianos são
tumores epiteliais com áreas de tecido estromal fibroso,
derivado do estroma ovariano, em proporções variáveis. Estes
tumores apresentam variadas formas de apresentação, que
variam desde cistos uniloculares ou multiloculares, até cistos
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RELATO DE CASO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)

associados a componente sólido, que representam o
componente fibroso denso da lesão. O diagnóstico
ultrassonográfico pode ser sugerido quando em um cisto
ovariano complexo não há detecção de fluxo ao Doppler nos
componentes da lesão e sobretudo se este apresentar sombra
acústica posterior (sinal da sombra). Estes achados, quando
existentes, são específicos e altamente sugestivos de
cistoadenofibroma ovariano. A ressonância magnética é a
chave para o diagnóstico, cujas áreas sólidas no interior do
cisto apresentam caracteristicamente baixo sinal nas
sequências ponderadas em T2, seguidas por mínimo realce
após a infusão do meio de contraste, sugerindo a presença de
componente fibroso. A ausência de restrição à difusão
corrobora com a benignidade dos achados. Faz parte do
diagnóstico diferencial tumores que apresentam componente
fibroso, tais quais tumor de Brenner, fibroma ovariano, struma
ovarii e metástases ovarianas.
Conclusões: Cistoadenofibroma é um tumor ovariano
benigno, cujos achados de imagem podem mimetizar outras
neoplasias ovarianas, sobretudo malignas. Com isso, faz-se
necessário o conhecimento de suas formas de apresentação
bem como dos seus diagnósticos diferenciais para guiar o
tratamento cirúrgico, evitando abordagens agressivas
desnecessárias.
Autor Responsável: Dra. FERNANDA SAMPAIO LOPES DA
CUNHA
E-mail: nandascunha@hotmail.com
Palavras-Chave: OVÁRIO, CÂNCER, CISTOADENOFIBROMA,
CISTO

apresentar com sangramento vaginal persistente e variável, o
que a torna uma condição potencialmente fatal. A maioria dos
casos disponíveis estão relacionados a procedimentos
cirúrgicos recentes, como a cesariana e a curetagem uterina.
O diagnóstico inicial costuma ser por meio da ultrassonografia,
que demonstra imagem sacular anecoica no modo B, com
fluxo turbilhonado ao estudo color Doppler (cujo aspecto se
assemelha ao sinal do
“ying-yang”), com aparente
comunicação com a artéria uterina adjacente, por vezes
determinando aliasing por sua alta resistência. A
angiotomografia computadorizada e o estudo angiográfico
podem fornecer detalhes anatômicos adicionais, sendo a
embolização por via percutânea o tratamento mais utilizado e
com bom prognóstico, principalmente relacionado à mínimas
chances de recidiva do quadro hemorrágico.
Conclusões: Por ser um achado raro e potencialmente fatal, é
de fundamental importância que o radiologista esteja
familiarizado com os aspectos imaginológicos do
pseudoaneurisma das artérias uterinas, e assim considerar
essa hipótese no diagnóstico diferencial de sangramento
vaginal, especialmente naquelas pacientes submetidas a
procedimentos cirúrgicos, sendo a ultrassonografia color
Doppler por via endovaginal o método inicial por ser
amplamente disponível, com baixa invasividade e boa acurácia
para o diagnóstico desta condição.
Autor Responsável: Sr. Gabriel Brito Barbosa
E-mail: gabrielbrito11@gmail.com
Palavras-Chave:
Ultrassonografia,
Tomografia,
Pseudoaneurisma, Histerectomia, CT-angiografia

PD.08.005
PSEUDOANEURISMA DE ARTÉRIA UTERINA ESQUERDA EM
PACIENTE PÓS-CESARIANA: RELATO DE CASO
Autores: BARBOSA, G. B.; CAMPOS, L. F. S.; QUEIROZ, F. R. S.
Instituição: HOSPITAL BARÃO DE LUCENA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo principal deste
trabalho é relatar o caso de uma paciente em puerpério tardio
pós cirurgia cesariana, com diagnóstico de pseudoaneurisma
de artéria uterina. Realizamos, adicionalmente, uma breve
revisão da literatura sobre o tema.
História clínica: S.S.A, feminino, 29 anos, gesta 4 para 4,
puérpera pós-cesariana devido à parada secundária de
dilatação do colo uterino, transferida no 22o dia pós
operatório de outro serviço por sangramento vaginal
persistente e instabilidade hemodinâmica, sendo submetida a
curetagem uterina no 13o dia, com persistência dos sintomas
clínicos. Dando seguimento à investigação foi realizada
ultrassonografia e tomografia computadorizada com
contraste que evidenciam achados compatíveis com
pseudoaneurisma oriundo da artéria uterina esquerda. A
paciente estava em programação de quimioembolização
percutânea mas, após a tomografia, intercorreu com
sangramento profuso e submeteu-se a histerectomia de
urgência.
Discussão e diagnóstico: O pseudoaneurisma das artérias
uterinas é uma condição rara, sendo as evidências na literatura
restritas a alguns relatos de casos descritos, que costuma se

PD.08.007
MIXOMA OVARIANO SIMULANDO LESÃO MALIGNA
Autores: MALACARNE, F. S.; CARDIA, P. P.
Instituição: CENTRO RADIOLÓGICO CAMPINAS / HOSPITAL
VERA CRUZ
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo deste trabalho
é relatar o caso de uma paciente jovem com um tumor
ovariano
em
investigação,
cujo
diagnóstico
imunohistopatólogico é de mixoma ovariano.
História clínica: Mulher, 15 anos, nuligesta, com quadro de dor
abdominal, realiza ultrassonografia transvaginal com hipótese
diagnóstica de teratoma ovariano. Optado por prosseguir
investigação com ressonância magnética da pelve que
evidenciou lesão cística no ovário esquerdo, de paredes finas,
com projeções papilares sólidas no seu interior,
vascularizadas, sem restrição na sequência de difusão.
Realizada ooforectomia à esquerda por videolaparoscopia e
material enviado para estudo anatomo-patológico.
Discussão e diagnóstico: O mixoma ovariano é um tumor
benigno raro, com 18 casos relatados na literatura. É
considerado como de origem estromal, entretanto, sua
patogênese permanece incerta. Ocorre com maior frequência
em pacientes jovens, em idade reprodutiva.
Conclusões: O mixoma ovariano é um tumor benigno
extremamente raro, com somente 18 casos relatados na
literatura e, dentre estes, nenhum aborda o assunto sob o
ponto de vista radiológico. É de fundamental importância o
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conhecimento desta patologia como diagnóstico diferencial
dentre os tumores ovarianos benignos, bem como sua
adequada caracterização à ressonância magnética.
Autor Responsável: Dra. Fernanda Silveira Malacarne
E-mail: fermalacarne46@gmail.com
Palavras-Chave: ovário, mixoma, ginecologia, tumor

PD.08.008
ENDOMETRIOSE PROFUNDA INCIPIENTE, DETECÇÃO
POSSÍVEL NO EXAME CUIDADOSO DE ULTRASSONOGRAFIA
TRANSVAGINAL
Autores: PONTES, C. F. R.; AGUIAR, M.; COELHO, H.G; CHAMIÉ,
L. P.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, HC-UFPE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever os achados
ultrassonográficos de endometriose profunda incipiente no
espaço retrocervical e diferenciar de possíveis armadilhas
diagnósticas.
Descrever dicas e manobras utilizadas para melhorar a
acurácia diagnóstica.
História clínica: Mulher de 33 anos com infertilidade primária
há 2 anos, sem outras queixas
Discussão e diagnóstico: Endometriose profunda incipiente no
espaço retrocervical.
As lesões endometrióticas podem aparecer como pequenas
placas ou nódulos subperitoneais hipoecóicos com contornos
regulares, ou irregulares. Considerando que geralmente na
endometriose profunda, o espaço retrocervical e os
ligamentos uterosacrais (LUSs) são afetados, deve-se examinar
cautelosamente esta região.
Uma manobra inestimável para melhorar a avaliação desta
área é o posicionamento da sonda no fórnice vaginal posterior
com varrimento subsequente nos planos transverso e sagital,
observando a superfície peritoneal e o tecido ecogênico
perivaginal.
Este caso é típico, pois mostra lesões profundas no
compartimento posterior, afetando o local mais comum da
endometriose, o espaço retrocervical, especialmente o terço
proximal dos LUSs. Alguns factores, como a presença de fluido
livre na cavidade peritoneal e a utilização de gel vaginal,
podem aumentar a sensibilidade do examinador.
Conclusões: O elevado desempenho da ecografia na avaliação
da região retrocervical, especialmente dos LUSs, pode ser uma
ferramenta poderosa para melhorar o diagnóstico precoce da
doença.
Autor Responsável: Dr. Cicília Pontes
E-mail: ciciliapontesradiologia@gmail.com
Palavras-Chave: Subperionteal nodules, Uterosacral ligament,
DeepEndometriosis, Rectovaginal space

PD.08.009
MIOLIPOMA GIGANTE VULVAR DE CRESCIMENTO RÁPIDO –
UM RELATO DE CASO
Autores: ANDRADE, J.; BROWN, R.V.S.; SOMMACAL, L.F.;
BOMFIM., I.R.F.; TOLEDANO, R.M.N.; THOMAZ, F.B.;

38

52ª Jornada Paulista de Radiologia

Instituição: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO POLYDORO ERNANI DE
SÃO THIAGO - HU/UFSC
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Miolipoma é uma
neoplasia mesenquimal benigna rara, cujo bom prognóstico é
esperado. São raros os casos descritos na literatura de
crescimento tumoral rápido, e de localização vulvar. Neste
relato, são apresentadas imagens radiológicas, cirúrgicas e
patológicas.
História clínica: Paciente do sexo feminino, 19 anos, com
queixa de massa perineal de crescimento há 3 meses. Ao
exame físico observa-se massa de aproximadamente 8 cm,
peduncular, em região vulvar à direita (Figura 1).
Discussão e diagnóstico: Na tomografia de pelve (TC) (Figura
2), notou-se formação expansiva heterogênea e bem
delimitada, no grande lábio direito, com insinuação pela região
perineal. Apresentava densidade mista, de partes moles e
gordura, com volume de 383 cm³.
Realizada
excisão
cirúrgica
(Figura
3).
Análise
anatomopatológica revelou proliferação de células fusiformes
em meio a feixes musculares curtos e adipocitos maduros sem
atipias ou necrose (Figura 4), caracterizando a natureza
benigna do tumor. Foram descartados, através do exame
imuno-histoquímico, o Tumor Fibroso Solitário (STAT6
negativo), e o Miofibroblastoma Vulvar (CD34 positivo fraco).
Confirmou-se a origem mesenquimal da lesão e com
características de miolipoma.
Conclusões: Raro caso de miolipoma, de crescimento rápido,
em região vulvar à direita. As imagens tomográficas possuem
características benignas, que foram confirmadas através da
análise anatomopatológica e imunohistoquímica.
Autor Responsável: Dra. Jéssica de Andrade
E-mail: je.andraade48@gmail.com
Palavras-Chave: Miolipoma;

PD.08.010
ANGIOMIOMA UTERINO COM DEGENERAÇÃO MIXÓIDE
SIMULANDO LESÃO MALIGNA
Autores: TASSI, A. C.; CARDIA, P.P.; RODSTEIN, M. A. M.
Instituição: CENTRO RADIOLÓGICO DE CAMPINAS - HOSPITAL
VERA CRUZ
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Importância clínica da
diferenciação entre massa uterina benigna ou maligna no
exame de imagem.
Algoritmo para diferenciação entre leiomioma atípico benigno
de sarcoma uterino maligno.
História clínica: Paciente de 36 anos, sexo feminino,
encaminhada pela
Ginecologista queixando-se
de
dismenorreia intensa, para realização de ressonância
magnética para investigação de mioma uterino diagnosticado
durante a gestação em 2017.
Discussão e diagnóstico: A RM de pelve evidenciou uma lesão
expansiva heterogênea, predominantemente cística com
componente sólido vascularizado de permeio, localizada no
fundo uterino e com extensão para a região anexial esquerda.
Os achados de imagem são sugestivos de lesão tumoral
primária, mas o estudo anatomopatológico demonstrou um
angiomioma uterino com degeneração mixóide.

Conclusões: O leiomioma uterino é o tumor benigno mais
frequente do trato genital feminino.
Em alguns casos podem aumentar devido a estímulo hormonal
ou se apresentar de forma atípica nos exames de imagem,
dificultando a diferenciação entre leiomioma uterino atípico
de sarcoma uterino maligno. O estudo por imagem dos
leiomiomas apresenta importância clínica por levantar as
hipóteses diagnósticas, determinar sua localização,
demonstrar suas características e distinguir de nódulos ou
massas de outras naturezas.
Autor Responsável: Dra. Andréia Cristina Tassi
E-mail: andreiactassi@gmail.com
Palavras-Chave: Leiomioma, Angiomioma, Mixóide

PD.08.013
ENDOMETRIOSE VESICAL: CORRELAÇÃO ENTRE IMAGEM E
CIRURGIA
Autores: PONTES, C. F. R.; AGUIAR, M.; JUNIOR, C. A. B. S.;
AZEVEDO, H. J. G.; CUNHA, F. S. L.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, HC-UFPE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar um caso de
endometriose na bexiga que apresenta achados de imagem
por ultrassonografia, ressonância magnética e correlação
laparoscopia.
Destacar os sinais ultrassonográficos que podem ser
encontrados na endometriose da bexiga e como o radiologista
deve interpretá-los.
História clínica: Mulher de 40 anos, com queixa de dispareunia
profunda, disúria menstrual e dismenorreia grave há 5 anos.
Ultrassonografia transvaginal prévia sem anormalidades. O
médico assistente requisitou ressonância magnética e outra
ultrassonografia transvaginal após preparo intestinal com
laxantes com profissional especializado.
Discussão e diagnóstico: Endometriose da bexiga. Tanto a
ultrassonografia quanto a ressonância magnética são
importantes e complementares no diagnóstico da doença. As
lesões variam desde pequenas placas até nódulos espiculados
que podem apresentar áreas císticas ou focos hemáticos em
permeio. O conhecimento da fisiopatologia da doença, a qual
inicia-se no peritôneo vesical com consequente infiltração do
músculo detrusor, é o ponto-chave para diferenciar de lesões
malignas vesicais.
Conclusões: O reconhecimento de achados de imagem da
endometriose
profunda
vesical
por
parte
dos
ultrassonografistas e radiologistas tem impacto no diagnóstico
mais precoce e importância no planejamento cirúrgico
adequado.
Autor Responsável: Dr. Cicília Pontes
E-mail: ciciliapontesradiologia@gmail.com
Palavras-Chave: endometriose profunda, bexiga, endovaginal
ultrasound, ressonância magnética

REVISÃO DE LITERATURA
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.08.001
TRATAMENTO CIRÚRGICO DA ENDOMETRIOSE PÉLVICA REVISÃO DE LITERATURA
Autores: ALMEIDA R.V.; BRAGA R.B., YASOJIMA E.Y.;
GUIMARÃES V.P.R.; KUROSAWA J.A.A., MELO A.B.V.;
CAVALCANTE A.R.
Instituição: CSD (GRUPO ALLIAR) - NEPIA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo do presente
estudo foi revisar e compilar os conhecimentos atuais sobre o
tratamento cirúrgico da endometriose pélvica.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): A
endometriose é uma doença ginecológica caracterizada pelo
implante anômalo de tecido endometrial em localização
extrauterina, que pode comprometer órgãos e estruturas
pélvicas e à distância. Estima-se a prevalência da doença de 5
- 20% na população feminina, sendo clinicamente marcada por
dor, e infertilidade, o que pode influenciar na qualidade de
vida das pacientes. Tradicionalmente, o tratamento
medicamentoso é a primeira opção para a endometriose. No
entanto, existem circunstâncias em que a intervenção
cirúrgica é necessária, preferida ou solicitada.
Este estudo consiste em uma revisão sistemática de literatura
de caráter analítico dos estudos a respeito do tratamento
cirúrgico da endometriose. Foram utilizadas para a pesquisa as
bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e
PubMed. Foi definido como critérios de inclusão: artigos
publicados entre 2016 e 2021, incluindo os artigos
encontrados na busca pelos descritores “endometriose" e
“cirurgia”, em português e inglês. Foram encontrados 162
artigos, dos quais foram selecionados 25, de acordo com os
critérios de inclusão.
Discussão: Sobre o tratamento da dor pélvica associada à
endometriose e subfertilidade, foi avaliado que a cirurgia é o
"padrão ouro" para diagnóstico, pois fornece uma avaliação
histológica do tecido excisado; e que é benéfico o tratamento
cirúrgico da dor associada à endometriose. Na cirurgia
relacionada a casos de subfertilidade, é preciso equilibrar o
risco de intervenção cirúrgica com as opções alternativas para
aumentar a fertilidade, como a Tecnologia de Reprodução
Assistida. Também as abordagens laparoscópicas são
preferíveis à laparotomia quanto ao tratamento conservador
da endometriose via excisão ou ablação/fulguração de lesões.
Isso permite o benefício de uma recuperação fácil, com menos
complicações cirúrgicas, preservação da fertilidade e
produção contínua de hormônio pelos ovários. Além disso, os
dados disponíveis suportam a cistectomia sobre fenestração
ou fulguração para tratamento de endometriomas.
Conclusões: Desse modo, o tratamento cirúrgico ideal
permanece um desafio para a equipe multidisciplinar, porém,
deve-se sempre tomar decisões individualizadas e esclarecidas
com a paciente envolvida, salientando detalhes importantes
como, o desejo de gravidez; e desempenhada por equipe
multidisciplinar especializada.
Autor Responsável: Sra. Vivianne de Paula Reis Guimarães
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E-mail: guimavivianne@gmail.com
Palavras-Chave: Endometriose,
Cirurgia,
Videolaparoscopia

Infertilidade,

TRABALHO ORIGINAL
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.08.011
ACURÁCIA DA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM
TÉCNICA OTIMIZADA NO PLANEJAMENTO CIRÚRGICO DA
ENDOMETRIOSE PROFUNDA
Autores: PONTES, C. F. R.; AGUIAR, M.; CESARIO, J.R..;
COELHO. H.G. B.; GONTIJO, V.;
OLIVEIRA, H. M. J.;
FIGUEIREDO, J. L; CHAMIE, L. P;
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, HC-UFPE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Analisar a distribuição
anatômica das lesões em pacientes portadoras de
endometriose profunda (EP) com base na ultrassonografia
transvaginal com preparo intestinal (USGTVP) e técnica
otimizada e a avaliar a acurácia do método comparado à
laparoscopia.
Material(is) e método(s): Estudo transversal, realizado em
centros de referência universitária e clínicas privadas, onde 21
pacientes submetidas em investigação de endometriose foram
submetidas ao exame de USGTV com preparo intestinal e
posteriormente abordadas cirurgicamente pela equipe. A
técnica para realização dos exames foi baseada no IDEA
(International Deep Endometriosis Analysis group), acrescidos
os seguintes cuidados: utilização de 20ml de gel vaginal,
semirepleção vesical e avaliação por via abdominal.
Resultados e discussão: c)
Resultados e discussão
Neste estudo, a região retrocervical foi o local mais acometido
pela doença, com prevalência de EP de 81%. A acurácia da
ultrassonografia foi variada de acordo com a localização das
lesões na pelve, com valores de 82%, no espaço retovaginal,
83% na vagina, 91% no retossigmóide e 96% na bexiga. O
espaço retrocervical teve acurácia de 90%, com valores de
especificidade e sensibilidade de 50% e 100%,
respectivamente. Apesar deste estudo ter sido realizado em
uma pequena amostra e a maioria dos achados ser como
pesquisas anteriores, a alta prevalência de acometimento na
região retrocervical e a alta sensibilidade da ultrassonografia
na avaliação desta região foi superior à literatura.
Conclusões: A maioria das pacientes com EP apresentarem
alteração ultrassonográfica na região retrocervical, local que
este estudo revelou sensibilidade de 100% desse método em
detectar lesões nesta região, reforça a importância da
capacitação dos profissionais para examinar essa região com
potencial impacto no diagnóstico mais precoce da doença.
Autor Responsável: Dr. Cicília Pontes
E-mail: ciciliapontesradiologia@gmail.com
Palavras-Chave:
Endometriose
profunda,
acurácia,
prevalência, região retrocervical
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TEMAS LIVRES (TL)
TL.08.001
ANÁLISE DA RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA COMO
MÉTODO DIAGNÓSTICO NA SUSPEITA DE ACRETISMO
PLACENTÁRIO
Autores: WILTGEN, A. ; SANTOS, T.; TEIXEIRA, R.; ZENI, R.;
AVILLA, T. C.; SCATOLA, F.; VIEGAS, T. F.; BIAZUS, P. G.
Instituição: HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DOS SUL
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Analisar o desempenho da
ressonância magnética (RM) para avaliação placentária na
suspeita de acretismo placentário (AP) e correlacionar com os
achados do parto e/ou do exame anatomopatológico.
Material(is) e método(s): Foram selecionados exames de RM
realizados para avaliação da placenta em qualquer idade
gestacional, no período de 01/06/2014 à 30/11/2021, em um
hospital referência em gestações de alto risco. Dos exames
realizados para avaliação de AP, foram avaliados os achados
de imagem sugestivos, guiadas pelo consenso sobre desordem
da adesão placentária publicado em 2020 pela Sociedade de
Radiologia Abdominal (SAR) e a Sociedade Europeia de
Radiologia Urogenital (ESUR). Os achados do parto/APG foram
obtidas através do prontuário eletrônico do paciente para
posterior análise estatística dos dados.
Resultados e discussão: Foram obtidos 48 resultados de RM
para avaliação placentária no período, destas 32 (n=32) se
enquadraram nos critérios de inclusão para avaliação dos
resultados do parto/APG.
Houve um aumento no número de RM realizadas para
avaliação placentária no período estudado, possivelmente
pela maior disponibilidade do método, bem como pelo
aumento da prevalencia de AP e importância da RM no manejo
desta patologia.
A idade gestacional (IG) adequada para realização da RM é
controversa na literatura, sendo mais indicada entre 28-32
semanas. A IG média da amostra foi de 34,06, o que pode
diminuir a acurácia (Ac) do método.
A sensibilidade e especificidade da RM na detecção do AP foi
de 90,9% e 80,9% respectivamente, com acurácia (A) de 84%,
estando próximas aos demonstrados na literatura.
Quanto aos fatores de risco (FR) associados ao AP, 37% da
amostra apresentou placenta prévia e a média de partos
cesarianos prévios foi de 2 por paciente, sabidamente os dois
FR mais implicados no AP.
Conclusões: A RM demonstrou resultados excelentes quando
utilizada como método diagnóstico no AP, sendo de suma
importância o reconhecimento dos achados de imagem que
sugerem AP pelos médicos radiologistas, bem como a
adequada indicação e intervalo gestacional correto para
solicitação da RM pelos médicos assistentes.
Autor Responsável: Dra. Andressa Wiltgen
E-mail: awiltgen@ucs.br
Palavras-Chave: acretismo placentário, placenta, ressonância
magnética

INFORMÁTICA/GESTÃO
REVISÃO DE LITERATURA
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.09.001
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA RADIOLOGIA: REVISAO
SISTEMATICA DA LITERATURA
Autores: FERRACIOLLI, SF; FARINA, E; FEUERSCHUETTE NETO,
LM; CHIOVATTO, E; POLSIN, L; KITAMURA, FC
Instituição: DASA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A inteligência artificial (IA)
vem ganhando cada vez mais importância no contexto de
inovação e tecnologia em saúde. Atualmente a radiologia
exerce evidente protagonismo nesse desenvolvimento, com
inúmeras aplicações de IA. Este trabalho tem por objetivo
realizar uma revisão sistemática das possibilidades da
inteligência artificial (IA) na radiologia, bem como analisar as
possíveis repercussões das ferramentas de IA no trabalho dos
radiologistas.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Revisão
da literatura com base nos resultados de pesquisa no Pubmed,
cujos critérios de inclusão foram artigos publicados no período
de 2020/2022, que continham no título ou abstract as
seguintes palavras: radiologia e aprendizado profundo ou
aprendizado de máquina ou inteligência artificial.
Discussão: Atualmente, a maior parte das aplicações de IA
disponíveis se concentra na detecção e na interpretação de
achados radiológicos, contudo existem também ferramentas
voltadas a tarefas administrativas e relacionadas a elaboração
do laudo. As ferramentas possuem focos específicos, sendo os
principais: organização de exames; planejamento de exames;
escolha de protocolos; aquisição de imagens; interpretação;
elaboração de laudos; envio de laudos e achados críticos.
As ferramentas de IA voltadas à avaliação de pacientes com
COVID ganharam importância no contexto da pandemia. Elas
podem atuar no diagnóstico ou na predição de risco, levando
em conta biomarcadores, visão computacional e parâmetros
clínicos.
Nos casos oncológicos, as aplicações permitem o diagnóstico
e o acompanhamento longitudinal dos tumores. A radiômica
oferece uma nova alternativa de apoio ao diagnóstico,
prognóstico e definição do tratamento.
A IA oferece inúmeros benefícios em potencial, entretanto
existem dificuldades e desafios a serem vencidos, como
questões éticas; validação clínica; criação de legislação
específica; aspectos regulatórios; questões de segurança dos
dados, vieses dos algoritmos e a busca por equidade.
Conclusões: A inteligência artificial na radiologia é um campo
promissor, que vem crescendo de forma exponencial. Existem
muitas ferramentas disponíveis que utilizam essa tecnologia,
devendo ser usadas levando-se em conta o senso crítico e a
experiência do radiologista, para melhor performance.
Autor Responsável: Dra. Suely Fazio Ferraciolli
E-mail: suff@uol.com.br
Palavras-Chave: radiologia, IA

PD.09.003
COMO MELHORAR A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE EM
RADIODIAGNÓSTICO APLICANDO OS CONCEITOS DISNEY:
REVISÃO DE LITERATURA
Autores: PINHEIRO, EVELYN A.; CORREIA, JHENIFER M.O.;
MELO, HOMERO J. F.
Instituição: HOSPITAL SÃO LUIZ, SÃO PAULO-SP; HOSPITAL
DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO PAULO,
SÃO PAULO- SP; IMAGENS MÉDICAS DE BRASÍLIA - IMEB,
BRASÍLIA- DF; INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR IMEB
(IMEB - IES) -, BRASÍLIA- DF.
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Correlacionar modelo de
gestão baseado em valores da The Walt Disney Company com
a experiência dos clientes internos e externos no setor de
radiodiagnóstico, a fim de fidelizá-los.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s):
Realizado levantamento bibliográfico nas bases de dados
Pubmed e Google Acadêmico com os descritores “Disney em
radiodiagnóstico”, “Excelência de Atendimento em
Radiodiagnóstico” incluindo: artigos completos; disponíveis no
idioma português e inglês; indexados nas bases de dados entre
2012 a 2022. Para a análise, utilizou-se a técnica de Bardin.
Discussão: O Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) é
indicado em quase todas as prestações de cuidados médicos,
portanto, têm um impacto significativo na experiência do
paciente. Desta forma, o desempenho técnico esperado do
profissional de radiologia deve ser complementado com
competências humanas e empáticas e em um ambiente
hospitalar humanizado, a fim de proporcionar experiências
positivas aos pacientes assistidos. Estudos apontam que a
satisfação do paciente em relação ao serviço prestado está
atrelada não só ao serviço técnico, mas também em como eles
são tratados além de sua enfermidade. Isto posto, a aplicação
do modelo de trabalho da The Walt Disney Company que preza
na excelência da experiência dos seus clientes e fundamenta
suas ações nos valores de segurança, cortesia, eficiência, show
e inclusão aplicada à prática gerencial com adoção da cultura
institucional focada na experiência do cliente, ocasiona a
satisfação e fidelização dos pacientes e melhor desempenho
de seus colaboradores. Ademais, é evidenciado que tais
mudanças corroboram para a percepção do valor agregado de
seus clientes às práticas assistenciais, influência em seus
resultados financeiros e indicadores de performance, além de
se tornar um diferencial de mercado.
Conclusões: A experiência do cliente é uma interação
individual durante o atendimento e utilizando o modelo de
trabalho Disney, pode gerar uma oportunidade de superar as
suas expectativas e atender suas demandas. Esta prática pode
propiciar um atendimento de excelência em CDI, a partir da
expansão de suas prioridades tradicionais para um
atendimento de sucesso.
Autor Responsável: Biom. Homero Melo
E-mail: homerorm@gmail.com
Palavras-Chave:
Disney,
Gestão,
radiodiagnostico,
experiencia, paciente
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PAINÉIS IMPRESSOS (PI)
PI.09.001
FUNDAMENTOS EM DEEP LEARNING: A IMPORTÂNCIA DO
PRÉ-PROCESSAMENTO DE IMAGENS
Autores: CAMARGO, T. F. O.; SANTOS, P. V.; PAIVA, J. P.; REIS,
E. P.; REIS, M. R. C.; MARTINS, M. S.; LOUREIRO, R. M.; PINTO,
B, G, G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A etapa de préprocessamento é essencial no escopo de aprendizado de
máquina. Assim, urge a necessidade de uma metodologia que
possibilite o gerenciamento e manipulação dos dados. Este
trabalho tem como objetivo estabelecer uma metodologia
guia para pré-processar imagens médicas no formato Dicom
ou NIfTI para aplicação em modelos bidimensionais.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Uma
forma prática para reunir todas as informações dos exames,
como os ID e caminho para cada fatia é armazenar em Pandas
DataFrame, o que torna possível gerenciar e explorar os dados.
Data Leakage é um problema constante no campo das imagens
médicas. Este problema pode ser mitigado através da seleção
condicional do DataFrame com base no ID do paciente, para a
separação dos conjuntos de treino, validação e teste.
As fatias precisam ser lidas e convertidas em matriz de dados.
Se o arquivo está no formato Dicom, a biblioteca Pydicom
pode ler e converter a fatia para Numpy, em caso do arquivo
estar em formato NIfTI, a biblioteca SimpleITK pode realizar a
conversão.
A padronização dos dados é uma etapa crucial, visto que o
processo de aprendizagem é baseado em gradientes. Utilizar
apenas os dados brutos pode acarretar problemas de não
convergência no treinamento do modelo.
Uma vez que as arquiteturas de aprendizado profundo
possuem tamanho de entrada fixos, todas as fatias devem ter
seus tamanhos normalizados. Este processo pode ser realizado
utilizando a ferramenta OpenCV.
O conjunto de dados pode ser muito grande para préprocessar todos os exames e os armazenar. A metodologia OnThe-Fly (Figura 1) propõe solucionar esta questão, pois preprocessa as fatias de acordo com a demanda do processo de
treinamento. Esta estrutura pode ser construída com a
herança da classe tensorflow.keras.utils.sequential para criar
um gerador de dados.
Discussão: Estudos em segmentação de achados radiológicos
em imagens médicas vem sendo desenvolvidos e a técnica OnThe-Fly foi empregada viabilizando o estudo mesmo com
recursos computacionais escassos.
Conclusões: As técnicas de aprendizado profundo são
utilizadas com múltiplos propósitos no campo das imagens
médicas. E como os dados são extensivos, a metodologia OnThe-Fly para pré-processamento é essencial, tanto no quesito
de reduzir o custo computacional quanto no de liberdade de
aplicação.
Autor Responsável: Sr. Thiago Fellipe Ortiz de Camargo
E-mail: thiago.ortiz.camargo@hotmail.com
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PI.09.002
GESTÃO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: COMO ESTRUTURAR
UM PROJETO DE IA BEM-SUCEDIDO
Autores: REIS, E. P.; OLIVEIRA, R. M.; PREMEBIDA S. M.;
CAMARGO, T. F. O.; NASCIMENTO, F. B. P.; LEE, H.; SANDES, L.
B.; QUEIROZ, M. R. G.; NETTO, P. V. S.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A radiologia oferece um
amplo campo para aplicações de Inteligência Artificial (IA),
incluindo soluções para a diminuição do tempo de leitura de
exames, priorização de filas e suporte ao diagnóstico.
Implementar projetos de IA na área médica pode ser um
desafio devido à complexidade de implementação e
dificuldades organizacionais. O objetivo do trabalho é a
apresentação de delineamento para projeto prático,
simplificando o processo de criar e gerir um projeto de IA com
sucesso.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s):
Andrew (2019) em seu artigo “How to Choose Your First AI
Project” definiu cinco características de um projeto piloto de
IA bem-sucedido que é adaptado para o cenário da radiologia
e discutido neste trabalho: i) O projeto lhe dará uma vitória
rápida? ii) O projeto é muito trivial ou tem um tamanho
grande? iii) O seu projeto é específico da sua área? iv) Você
está acelerando o seu projeto piloto com parceiros confiáveis?
v) Seu projeto está gerando valor?
Ainda na fase de ideação aplicando-se o método BioDesign de
design thinking em saúde, para se escolher um importante
problema a ser solucionado com IA, deve-se definir o Need
Statement, uma frase composta pelo problema a ser resolvido,
a população de interesse e o desfecho desejado (Biodesign:
The Process of Innovating Medical Technologies, 2015).
Discussão: Com o problema e a solução bem definidos Andrew
(2019) descreve as cinco ações para configurar o seu projeto
de IA em sucesso: i) definir claramente o cronograma e os
resultados desejados, ii) alocar um orçamento razoável para a
equipe necessária, iii) escolha de um líder que tenha
habilidades de comunicação entre as áreas multidisciplinares,
iv) construção de time multidisciplinar pequeno, combinando
diferentes expertises em radiologia e ciência de dados e vi)
comunicação, quando o piloto atingir milestones e,
especialmente um resultado bem-sucedido, permitir que o
trabalho da equipe seja conhecido pelos diversos
stakeholders.
Conclusões: Projetos de IA aplicados à radiologia possuem
desafios próprios dada as particularidades citadas. Por isso,
neste trabalho foi apresentado um framework de boas
práticas, de modo a ilustrar e simplificar as etapas de criação,
gestão e implementação de solução nesta intersecção entre IA
e radiologia.
Autor Responsável: Sr. Rodrigo Meireles de Oliveira
E-mail: rodrigomeirelesdeoliveira@gmail.com
Palavras-Chave: IA, Gestão, Radiologia, Administração

TRABALHO ORIGINAL
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.09.002
CLASSIFICADOR
DE
EXAMES
DE
TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA USANDO APRENDIZADO DE MÁQUINA
Autores: SILVA, C.A; PINTO, B.G.G.; PAIVA, J. P. Q.; LOUREIRO,
R. M.; REIS, E. P.; SANTOS, P. V.; REIS, M. R. C.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição
sucinta
do(s)
objetivo(s):
Classificar
automaticamente os exames de tomografia computadorizada
(TC) de crânio, a fim de garantir a entrada correta desses
exames em modelos de Inteligência Artificial aplicados na área
da saúde.
Material(is) e método(s): Utilizou-se exames de TC compostos
por imagens em formato DICOM, anonimizados e extraídos do
servidor do hospital XXX. Os exames são majoritariamente, TC
de crânio, além de angiografia e outros. Inicialmente, realizase um levantamento junto aos radiologistas e pesquisadores
em busca dos metadados mais relevantes para a tarefa. Usase a biblioteca Pydicom, para extrair os metadados de grande
volume de exames e a biblioteca Pandas para armazenamento
dos dados tabulares.
Desenvolve-se um algoritmo baseado em processamento de
linguagem natural, em Python, para categorizar de forma
padronizada os metadados do tipo campo livre. Por exemplo,
valores do metadado Descrição do exame: “TC cranio” ou “TC
CRANIO” são alterados para “tc crânio”. Em seguida, deve-se
remover valores nulos e converter os dados tabulares para
binário ou numérico, necessários para o algoritmo de
aprendizado de máquina.
Esse algoritmo é chamado floresta aleatória e pertence à
biblioteca Scikit-learn. É composto por inúmeras árvores de
decisão, que individualmente fazem a predição se o exame é
TC de crânio ou não, e recebe como entrada os dados
tabulares tratados e separados em treino, validação e teste.
Por fim, é composta a predição final de acordo com a maioria
dos “votos” das predições das árvores individuais.
Resultados e discussão: Obteve-se acurácia de 83% na
predição dos exames de TC. O modelo acerta mais,
aproximadamente 90%, ao determinar quando um exame não
é uma TC de crânio. Os metadados do tipo campo livre,
embora sigam o padrão DICOM, possuem alta variabilidade e
baixa consistência de preenchimento. Além disso, outros
metadados podem variar de acordo com o fabricante do
tomógrafo, assim, esses fatores podem contribuir para erros
na predição.
Conclusões: O modelo pode ser utilizado para direcionar
automaticamente os exames para outros algoritmos de
Inteligência Artificial. Além disso, pode ser adaptado para o
fluxo de trabalho na Radiologia e contribuir com a priorização
de exames que tenham maior carácter emergencial e que
necessite intervenção imediata.
Autor Responsável: Sra. Camila Aquemi Silva
E-mail: camilaaquemi@gmail.com

Palavras-Chave:
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PAINÉIS IMPRESSOS (PI)
PI.09.004
INDICADOR DE DISPONIBILIDADE DO SISTEMA ENTERPRISE
IMAGING UTILIZADO EM UM HOSPITAL PÚBLICO
UNIVERSITÁRIO
Autores: GARCIA, G. R. ; MORAES, A. L. ; MENDES, J.A. ;
BACELAR, A.
Instituição: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Apresentar o resultado do
indicador utilizado para mensurar o tempo de disponibilidade
do sistema Enterprise Imaging (EI) de um hospital público
universitário.
Material(is) e método(s): O gerenciamento e a coleta de
dados é realizada pelos físicos médicos de imagem do hospital
registrando os eventos de paradas não programadas que
geram indisponibilidades nas funcionalidades do sistema EI.
Todas as paradas não programadas são registradas de acordo
com sua data/horário inicial e final, severidade, origem da
ocorrência, descrição do evento, solução do problema. O
tempo de indisponibilidade aferido é descontado do total de
tempo do mês vigente ao indicador. Ao término do período de
medição, os resultados são apresentados em termos do
percentual de tempo da disponibilidade do sistema EI no mês.
A meta é de 99,0% de disponibilidade para este indicador. Esta
meta estipulada foi baseada na atuação integral do sistema EI
com a prática assistencial do hospital e com a infraestrutura
de monitoramento e suporte contratados com o fornecedor
do sistema.
Resultados e discussão: O Indicador de disponibilidade,
controlado desde 2013, reflete a integridade das
funcionalidades do sistema de imagens médicas ao longo do
tempo. No ano de 2021, o EI apresentou 99,69% de
disponibilidade em média. Dentro desse período o indicador
não esteve abaixo da meta estipulada. Através do
detalhamento dos registros, houveram três eventos ,
respectivamente em fevereiro, setembro e dezembro que
excederam quatro horas de indisponibilidade. Este fato gerou
a necessidade de operarmos em um fluxo de contingência para
a continuidade do cuidado aos pacientes nas datas em
específico.
Conclusões: A utilização deste indicador preserva o registro e
permite acompanhar paradas não programadas que geram
indisponibilidades do sistema de imagens médicas com
impactos assistenciais, mantendo o histórico das ações
realizadas para garantir a estabilidade dos hardwares,
softwares e interfaces responsáveis pelas funcionalidades do
sistema. Além de ser utilizado como uma ferramenta para
garantir a qualidade dos serviços contratados com o
fornecedor do sistema, no que se refere ao gerenciamento de
imagens médicas e fluxos de trabalho na assistência aos
pacientes, ensino e pesquisa.
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Autor Responsável: Fís. GUILHERME RIBEIRO GARCIA
E-mail: GRGARCIA@HCPA.EDU.BR
Palavras-Chave: PACS, RIS, ENTERPRISE, IMAGING, MEDICAL

TEMAS LIVRES (TL)
TL.09.002
FATORES DE MOTIVAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DA EQUIPE DE
MÉDICOS RADIOLOGISTAS
Autores: CARVALHO, G.B.S.; ABDALA, N.; CEVASCO J.J.;
MEIRELLES, G.
Instituição: NEPIA - ALLIAR
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Apontar quais são os
fatores considerados pelos médicos radiologistas como
motivadores na prática diária e na decisão de permanecer e se
dedicar por mais tempo a uma determinada clínica ou hospital.
Material(is) e método(s): Realizada pesquisa com
questionário eletrônico contendo perguntas para ranquear os
fatores motivacionais de acordo com a estrutura do local de
trabalho; processos e fluxos de trabalho; reconhecimento e
valorização profissional. Todos validaram o termo de
consentimento antes das perguntas.
Avaliamos os fatores motivacionais, solicitando a nota de 1 a
10 de acordo com a importância de fatores como: honorário,
segmentação em subespecialidade, acesso ao local de
trabalho, reputação da organização, possibilidade de
crescimento, custeio de cursos e congressos, apoio à produção
científica, possibilidade de telerradiologia, meritrocracia e
acesso ao coordenador. Foram incluídos também fatores
técnicos e do ambiente de trabalho: reconhecimento de voz,
digitador, segurança, conforto, estacionamento, mobiliário,
equipamentos de imagem, monitores diagnósticos, sistema de
PACS/RIS, protocolos padronizados.
Por fim, foi realizada a avaliação dos fatores negativos: pouca
flexibilidade em trocas de períodos, ser requisitado fora do
horário de trabalho e interrupções durante o trabalho.
Após coleta dos dados, foi realizada a análise estatística para
avaliação dos resultados.
Resultados e discussão: No total foram convidados 850
radiologistas, dos quais 122 responderam à pesquisa. A
distribuição de acordo com sexo, nível acadêmico, vínculo com
instituição de ensino, tempo de atuação como radiologista,
local de trabalho e população da cidade onde trabalha foi
detalhada em tabela. A graduação dada pelos radiologistas
para os fatores motivacionais e de higiene, bem como as
relações entre as variáveis estudadas, foram expostas em
formas de gráficos, divididos didaticamente de acordo com
fatores associados à estrutura do local de trabalho, processos
e fluxos, reconhecimento e valorização profissional e fatores
negativos.
Conclusões: Os resultados descritos permitem uma melhor
compreensão dos pontos levados em consideração por um
médico radiologista na decisão de permanecer e se dedicar por
mais tempo a uma determinada clínica ou hospital,
ranqueando-os e subsidiando de informações relevantes para
a tomada de decisão de líderes.
Autor Responsável: Dr. Gustavo Carvalho
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INTERVENÇÃO
RELATO DE CASO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.10.001
DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE UM CASO DE SHUNT
VENOSO PORTOSSISTÊMICO CONGÊNITO INTRA-HEPÁTICO
Autores: NETO, R.E.V; ABUD, D.G.; MONSIGNORE, L.M.;
NAKIRI, G.S.; ALVES, S.V.B; NETO, R.C.P.; ROCHA, M.B.;
MACHADO, J.P.P.;
Instituição: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SAO
PAULO (USP).
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever a historia
clinica, diagnostico e tratamento de um paciente com shunt
venoso portossistêmico intra-hepático congênito.
História clínica: O caso em questão trata-se de um paciente do
sexo masculino, com um 1 mês e 20 dias, nascido de parto
cesáreo com 35 semanas e 4 dias de gestação, apresentando
logo após o nascimento quadro de icterícia neonatal precoce
e insuficiência hepática aguda. Ao exame fisico o paciente
apresentava-se ativo e reativo, ictérico (++++/4+), eupneico
em ar ambiente, abdome globoso, flácido, fígado a 2 cm do
rebordo costal direito e borda romba. Paciente evoluiu com
aumento progressivo de bilirrubinas, às custas de direta, e
aumento de transaminases.
Discussão e diagnóstico: Foi realizado ultrassonografia com
dopler evidenciando shunts portossistêmicos no lobo hepático
direito, comunicando ramo direito da veia porta com veias
supra-hepáticas média e direita, e lobo hepático esquerdo
comunicando ramo esquerdo da veia porta com veia suprahepática esquerda. Foi realizado embolização das fístulas
hepáticas portossistêmicas, sem intercorrências, via
endovascular. O paciente evoluiu com queda dos níveis de
amônia e bilirrubinas, melhora da ictericia, da colúria e da
acolia fecal.
O shunt venoso portossistemico congênito pode ser
classificado como intra e extra-hepático. No caso em questao
temos um paciente com shunt intra-hepático. Essa patologia
pode cursar com aumento de substancias toxicas como
amônia, podendo apresentar ainda encefalopatia hepática,
hipergalactosemia,
hipertensão
pulmonar,
síndrome
hepatopulmonar e colestase neonatal. O exame de escolha
para o diagnostico é a ultrassonografia com Doppler. O
tratamento de adultos e criancas sintomáticas é a correção do
shunt, sendo a intervenção radiológica uma opção com ótimos
resultados.
Conclusões: O shunt venoso portossistemico congênito é uma
patologia rara com incidência geral estimada em 1: 30.000
nascimentos. O diagnostico precoce previne complicações
graves e o tratamento intervencionista radiologico traz
benefícios para os pacientes, com boa evolução clinica após a
correção.
Autor Responsável: Dr. Ronaldo Ewerton Viana Neto
E-mail:ronaldovneto@gmail.com
Palavras-Chave:
shuntportossitemico,
intervencao,
colestaseneonatal

PD.10.006
SÍNDROME
DE
MAYER-ROKITANSKY-KÜSTER-HAUSER
(MRKH)
Autores: PASQUINI, B.; AHMAD, B.; ZAGHINI, C.; AZZE-NATEL,
R.; RAHAL-JR, A.; JABOUR, V.; FRANCISCO-NETO, M.J.;
QUEIROZ, M.R.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever a síndrome de
MRKH e elucidar seu diagnóstico guiado por imagem por meio
de um RELATO DE CASO.
História clínica: Menina de 14 anos com história clínica de
amenorreia primária.
Foi realizada uma ressonância magnética da pelve onde foi
encontrado tecido obliterando o espaço entre o reto e a
bexiga, possivelmente representando a parte superior do
canal vaginal. As porções distal da vagina e uterina não foram
identificadas. Destacam-se duas pequenas estruturas
alongadas com realce pelo contraste adjacentes aos ovários,
aparentemente em contato com o que parece representar os
ligamentos redondos. Suas porções posteriores se aproximam
da linha média. Tais estruturas apresentam sinal homogêneo
em T2, sem definição de camadas (miométrio e endométrio).
Mede cerca de 3,4 x 0,7 cm à direita e 3,3 x 1,0 cm à esquerda.
A aparência não é totalmente específica, mas sugere a
possibilidade de cornos uterinos rudimentares (útero didelfo
hipoplásico dentro do espectro da síndrome MRKH). Ovários
de dimensões e sinais preservados.
Discussão e diagnóstico: Após o diagnóstico da síndrome
MRKH através da RM, que tem 100% de sensibilidade e
especificidade, é muito importante estabelecer a conduta a ser
seguida. Tem que passar por tratamento cirúrgico para
permitir a relação sexual, devido à ausência de vagina. Se a
paciente apresentar sintomas clínicos, como sangue na
cavidade ou adenomiose (nos casos em que o endométrio
funciona), é realizada a remoção laparoscópica do útero
rudimentar. Além disso, é muito importante tratar a parte
psicológica por causa da infertilidade.
Conclusões: A síndrome MRKH apresenta malformação
mülleriana, causando hipoplasia do útero e dos dois terços
superiores da vagina, enquanto os ovários são normais e
funcionais. A ressonância magnética é o método de imagem
de escolha para esta síndrome. Por fim, é muito importante
estar atento a sintomas como amenorreia primária, e sempre
pensar em uma possível malformação mülleriana.
Autor Responsável: Sra. Carolina Zaghini
E-mail:carolzaghini@gmail.com
Palavras-Chave: Amenorrhea, Mullerian Ducts, Uterus,
Vagina, Infertility

PD.10.007
CRIOABLAÇÃO GUIADA POR IMAGEM DE TUMORES ÓSSEOS
METASTÁTICOS DOLOROSOS: UMA ABORDAGEM NOVA E
EFICAZ PARA UM PROBLEMA DIFÍCIL
Autores: HELFENSTEIN, G.; FIGUEIRÔA, F.; ZAGHINI, C.; AZZENATEL, R.; RAHAL-JR, A.; VIEIRA, F.A.C.; GOBBO-GARCIA, R.;
QUEIROZ, M.R.G.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
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Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo deste projeto é
fornecer evidências e destacar a crioablação guiada por
imagem de tumores ósseos metastáticos dolorosos como uma
técnica nova, desenvolvida e eficaz no caso do paciente.
História clínica: Uma mulher de 53 anos foi admitida com
lombalgia e parestesia em membro inferior esquerdo, com
neoplasia renal com histórico de metástase óssea e pulmonar.
A Ressonância Magnética (RMI) revelou áreas nodulares e
hipoecogênicas no polo renal esquerdo. O paciente foi
submetido a uma nefrectomia parcial e posteriormente total,
que confirmou um carcinoma renal claro e recorrência do
tumor. A crioablação foi proposta.
Discussão e diagnóstico: A crioablação é um tratamento
paliativo e sua técnica envolve ciclos de congelamento,
descongelamento e recongelamento sob monitoramento
neurofisiológico contínuo. Mantém um histórico de sucesso e
hoje em dia, é um método desenvolvido.
Conclusões: A técnica de ablação percutânea é um tratamento
eficaz e duradouro para o manejo da dor devido à doença
metastática óssea, em comparação com as terapias
convencionais.
Autor Responsável: Sra. Carolina Zaghini
E-mail:carolzaghini@gmail.com
Palavras-Chave: Cryoablation, Neoplasm Metastasis,
Radiotherapy, Bone Neoplasms, Magnetic Resonance Imaging
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MAMA
ENSAIO PICTÓRICO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.11.002
LINFONODOS AXILARES ATÍPICOS PÓS VACINA PARA COVID19: ENSAIO PICTÓRICO
Autores: SCHAEFER, F.; KNABBEN, M.; ERCOLANI, D.;
SARVACINSKI, F.; MARTINS, Y.; LOBATO, N.; BITTELBRUNN, F.;
DAMIN, A.; MELLO, J.
Instituição: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA)
Introdução e objetivo(s): Há um grande debate sobre a
relação entre a vacinação para COVID-19 e o surgimento de
linfadenopatia axilar unilateral atípica. Linfonodomegalias
atípicas foram relatadas em pelo menos 15% dos pacientes
após a segunda dose das vacinas vacinas Moderna e PfizerBioNTech. No Brasil, não dispomos desses dados em relação
às outras vacinas disponíveis (CoronaVac e Astrazeneca), mas
encontramos achados de imagem semelhantes também com
estas vacinas, porém menos exuberantes em comparação com
a vacina da Pfizer-BioNTech.
Método(s): Foram selecionadas 5 pacientes que
desenvolveram adenopatia após a vacinação para COVID-19.
Foram obtidas imagens de ultrassonografia dessas pacientes,
sendo elas sintomáticas ou não.
Discussão: A maioria dos pacientes selecionados apresentou
aumento da espessura cortical do linfonodo (>3 mm) e
obliteração do hilo. Além disso, na maioria dos casos foi
observada pelo menos 3 linfonodos atípicos localizados na
axila ipsilateral ao membro superior que recebeu a vacina.
O principal diagnóstico diferencial nesses casos é o câncer de
mama oculto, que se apresenta sem alterações clínicas ou
radiológicas nas mamas e em outros órgãos. A suspeita de
câncer de mama oculto se torna mais provável geralmente
quando há menor número de linfonodos atípicos em
comparação aos casos reativos pós vacinação. No entanto,
ainda são necessários mais estudos prospectivos para que isso
possa ser afirmado.
Outro possível diagnóstico diferencial são as disseminações
linfonodais de câncer de mama ipsilateral ou contralateral,
especialmente quando há história prévia de câncer de mama.
Em exames de seguimento em pacientes com história prévia
de câncer de mama, recomenda-se que as imagens sejam
obtidas antes ou ao menos 4 a 6 semanas após a última dose
da vacina.
Conclusões: A maioria dos casos com linfadenopatia pós
vacina para COVID-19 representa um achado benigno que
deve ser acompanhado. Além disso, devemos correlacionar as
imagens radiológicas com a prática clínica, especialmente
quando grande parcela das mulheres encontra-se com exames
de rastreamento de câncer de mama atrasados. Devemos,
além disso, evitar postergar ainda mais esses exames, e os
radiologistas deverão estar aptos para reconhecer os achados
de linfadenopatia atípica relacionados à vacinação.
Autor Responsável: Dra. Flávia Schaefer
E-mail:flaviacschaefer@gmail.com
Palavras-Chave: Lymphadenopathy, COVID-19, vaccination,
breast imaging

PD.11.007
CARACTERÍSTICAS DAS LESÕES MAMÁRIAS, CAPTAÇÃO DE
FDG E CORRELAÇÃO HISTOPATOLÓGICA NO PET/CT 18F-FDG
Autores: TIBERIO, R. N. C. C.; AMORIM, F. C. S.; TAJIMA, C. C.;
MELLO, A. C. O.; SOUZA, L. P.; LAUAR, M. C. V.; BERNARDO, G.
C. O.; RACY, D. J.; BENETTI, C. C. T. P.;
Instituição: BP - A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): Revisar características de lesões
mamárias, captação de FDG e correlação histopatológica, mais
frequentemente observadas na tomografia por emissão de
positrons/tomografia
computadorizada
com
18FFluordeoxiglicose (PET/CT 18F-FDG).
Discutir a associação entre valores maiores de SUV máximo no
câncer de mama e correlação histopatológica (tipo e grau
histológico, subtipo molecular, diâmetro tumoral, índice
mitótico e expressão de Ki-67).
Expor lesões benignas que podem apresentar grande captação
de FDG simulando malignidade.
Método(s): Revisão dos achados de imagem de lesões
mamárias benignas e malignas nos exames de PET/CT 18F-FDG
do banco de dados do nosso serviço e correlacionar com
artigos relevantes sobre este assunto.
Discussão: A interpretação de estudos PET/CT em mama é
desafiadora devido à captação inespecífica de FDG em várias
condições benignas e malignas e baixa resolução especial na
TC, resultando em má avaliação de lesões mamárias menores
que 10 mm com sensibilidade de 25%, enquanto para tumores
entre 10-20 mm a sensibilidade é de 84%.
Em pacientes com carcinoma de mama conhecido, o PET/CT é
realizado para detecção de linfonodos extra-axilares não
suspeitos, metástases à distância e avaliação da resposta à
terapia, demonstrando sensibilidade de 64-96% e
especificidade de 73-100%.
Entre as malignidades, o carcinoma ductal invasivo (CDI) e o
carcinoma lobular invasivo (CLI) são tipos histológicos mais
comuns, sendo o linfoma e metástase menos frequentes.
As condições benignas da mama incluem necrose gordurosa,
fibroadenoma, papiloma intraductal e hiperplasia ductal
atípica.
A captação de 18F-FDG é menor no carcinoma ductal in situ
(CDIS) e em tumores de crescimento lento como o carcinoma
tubular, sendo menos sensível para o diagnóstico de CLI.
Em relação ao subtipo molecular, todos os tumores negativos
para receptores hormonais (subtipos Her-2 e triplo negativo)
apresentam captação anômala de 18F-FDG no PET/CT.
Conclusões: É difícil distinguir lesões mamárias
verdadeiramente malignas de benignas no FDG PET/CT porque
há sobreposição entre a avidez do FDG das mesmas, somada a
baixa sensibilidade e especificidade da TC para lesões
mamárias.
O conhecimento do amplo espectro de lesões mamárias
hipermetabólicas no PET/CT 18F-FDG é essencial para leitura
precisa deste exame. Os radiologistas devem estar atentos a
essas características, ampliando seu diagnóstico diferencial.
Autor Responsável: Dra. RAFAELA CASTRO
E-mail:rafinha_nc@hotmail.com
Palavras-Chave: Neoplasias da mama, FDG, PET/CT, Histologia
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PD.11.008
SIMPLIFICANDO OS MARCADORES BIOLÓGICOS NO CÂNCER
DE MAMA
Autores: LAUAR, M. C. V.; BENETTI, C. C. T. P.; T; TIBÉRIO, R. N.
C. C.; AMORIM, F. C. S.; TAJIMA, C. C.; SOUZA, L. P.; BERNARDO,
G. C. O.; RACY, D. J.; MELLO, A. C. O.
Instituição: HOSPITAL A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO
PAULO - BP
Introdução e objetivo(s): A programação terapêutica para o
câncer de mama leva em consideração uma série de
características do tumor, incluindo estadiamento,
características de imagem, histológicas e moleculares. Com a
evolução das técnicas de terapia alvo, as características
moleculares dos tumores tem sido cada vez mais estudadas,
com importância crescente para o planejamento terapêutico.
Esse estudo tem como objetivo, de forma didática, destrinchar
os subtipos moleculares do câncer de mama, relacionando-os
com seus aspectos de imagem mais prevalentes, e sua
influência na escolha de tratamento e no prognóstico da
doença.
Método(s): Utilizamos imagens obtidas por mamografia,
tomossíntese, ultrassonografia, ressonância magnética e
tomografia por emissões de pósitrons (PET/CT), em correlação
com resultados anatomopatológicos e imuno-histoquímicos,
adquiridos no arquivo digital de nossa instituição.
Discussão: A incidência do câncer de mama se configura entre
as primeiras posições das neoplasias malignas femininas no
Brasil, sendo que, em 2017, ocorreram 16.724 óbitos por
câncer de mama feminina, o equivalente a um risco de 16,16
por 100 mil. A alta incidência dessa neoplasia torna
imprecindível o rastreamento, o diagnóstico, o planejamento
terapêutico e a identificação de pacientes com alto potencial
de recidiva. O médico radiologista tem importante papel em
toda a evolução da doença, devendo ser capaz de conhecer os
subtipos moleculares mais comuns, suas características de
imagem, evolução esperada ao tratamento e chance de
recidiva.
Conclusões: No contexto de tratamento multidisciplinar do
câncer de mama, além do estadiamento, o radiologista deve
apresentar conhecimento técnico nas diversas ferramentas
disponíveis para estimar o prognóstico do paciente após o
diagnóstico do câncer de mama, incluindo suas características
histológicas e moleculares, de forma a auxiliar o melhor
tratamento possível.
Autor Responsável: Dra. Marcela Lauar
E-mail:celalauar@gmail.com
Palavras-Chave: cancer, mama, biomarcadores, pronostico,
imunohistoquimica, receptores, tratamento, terapia, alvo,
quimioterapia, resposta

PD.11.009
ACHADOS
EM
RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
E
ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓTESES E IMPLANTES
MAMÁRIOS
Autores: ALMEIDA, R.B.S; SOUZA, J.J; SCHIAVINI, K.L.M
Instituição: HOSPITAL SÃO DOMINGOS
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Introdução e objetivo(s): A colocação de implantes, próteses
ou expansores é a forma mais comum de aumento do volume
mamário, tanto para fins estéticos como em reconstruções
após mastectomias. A ressonância magnética (RM) confere
maior sensibilidade, mas a ultrassonografia (US) também é útil
no diagnóstico das alterações.
Este estudo objetiva descrever complicações e achados
benignos pós-cirúrgicos.
Método(s): Trata-se de uma série de casos de pacientes com
implantes, próteses ou expansores mamários que realizaram
RM de mama entre janeiro e dezembro de 2021 que
apresentaram complicações relacionadas a eles.
Discussão: As complicações podem estar relacionadas ao
posicionamento, como ocorre na rotação, o que pode ser
avaliado por meio da localização das pastilhas de fechamento
pela RM.
Ruptura é a principal causa de retirada de implantes. Pode ser
intracapsular, mais frequente e caracterizada pela ruptura do
envelope de elastômero com o silicone contido pela cápsula
fibrosa, visto tanto na RM (sinais do linguine, da lágrima ou
buraco da fechadura) como na US (sinal da escada). Ruptura
extracapsular é a ruptura tanto do envelope de elastômero
quanto da cápsula fibrosa. A RM é útil na detecção de rupturas
não vistas na mamografia e na avaliação da extensão do
silicone livre; na US, pode-se observar o sinal de “tempestade
de neve”.
Contratura é a complicação tardia mais comum e frequente
em implantes retroglandulares. Ocorre contração da cápsula
fibrosa, levando a endurecimento, deformidade e dor.
Alterações sugestivas nos exames de imagem: aumento do
diâmetro ântero-posterior e espessamento da cápsula fibrosa
maior que 1,5 mm.
Seromas, infecções e neoplasias malignas podem se
apresentar como coleções peri-próteses. Os seromas precoces
e infecções são complicações imediatas relacionadas ao ato
cirúrgico. Seromas tardios podem ter relação com neoplasia
maligna, como o linfoma anaplásico.
Conclusões: Pelo exposto, é relevante o conhecimento das
complicações encontradas em pacientes com implantes,
próteses e expansores mamários e diferenciá-las de achados
benignos, possibilitando ao radiologista embasamento para
um diagnóstico correto.
Autor Responsável: Dra. Raissa Brandão de Sá Almeida
E-mail:raissa.sa.almeida@gmail.com
Palavras-Chave: implante, prótese, expansor, mama, silicone,
complicação

PD.11.010
CARCINOMA OCULTO DA MAMA: UM GUIA PRÁTICO
Autores: MAKSOUD, S. B.; BENETTI, C. C. T. P.; LAUAR, M. C. V.;
TJONG, P. Z. N.; OLIVEIRA, G. C.; RACY, D. J.; AMORIM, F. C. S.;
TAJIMA, C. C.; DE SOUZA, L. P.; TIBERIO, R. N. C. C.; DE
CARVALHO, G. C.; MELLO, A. C. O.
Instituição: HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO
PAULO
Introdução e objetivo(s): O carcinoma oculto da mama é
caracterizado por linfadenopatia axilar metastática de um

tumor primário mamário não identificado durante o exame
físico ou em exames de imagem da mama. Possui baixa
incidência, correspondendo a 0,3 a 1% de todos os cânceres
de mama, e tem difícil diagnóstico. Nesse contexto, a
ressonância magnética (RM) é o método de imagem mais
sensível e específico diante de ultrassonografia mamária e
mamografia inconclusivas. O objetivo deste ensaio pictórico é
demonstrar alguns casos de carcinoma oculto da mama
presentes no serviço, e seus aspectos de imagem.
Método(s): Realizada revisão da literatura e análise de casos
de carcinoma oculto da mama no serviço, com aspecto de
imagem variado em exames como ultrassom, mamografia,
tomografia computadorizada por emissão de pósitrons (PETCT), ressonância magnética e correlação com achados
histopatológicos.
Discussão: A maioria das linfadenopatias axilares tem causa
benigna e torna-se suspeita para malignidade se linfonodo
endurecido, com mais de dois centímetros e que está há mais
de 30 dias em uma cadeia única linfonodal. Por sua vez, o
carcinoma oculto da mama possui baixa incidência, altas taxas
de letalidade e recidiva e prognóstico reservado. Seu
diagnóstico é estabelecido após avaliação de exames de
imagem e anatomopatológico para excluir o câncer de mama
primário. Com o avanço das modalidades de imagem, a sua
incidência está cada vez menor, pois pode ser identificado na
ressonância magnética, método mais sensível e específico que
a mamografia e ultrassonografia mamária. Se linfonodo axilar
suspeito e exame clínico das mamas normal, deve-se realizar
ultrassonografia mamária e mamografia e, se nenhum achado
suspeito na mama, exames adicionais como RM ou PET-CT.
Atualmente a conduta diante do carcinoma oculto mamário
baseia-se em estudos publicados na literatura, sendo os
tratamentos mais utilizados a dissecção linfonodal axilar, a
radioterapia e a mastectomia, associados ou não, a depender
do quadro clínico.
Conclusões: O carcinoma oculto da mama é uma patologia
rara com difícil diagnóstico em exames radiológicos,
especialmente na mamografia e ultrassonografia mamária.
Portanto, é importante que o radiologista seja capaz de
reconhecer essa entidade, bem como seus aspectos de
imagem, a fim de permitir o diagnóstico e tratamento
precoces.
Autor Responsável: Dra. Sofia Maksoud
E-mail:sofiamaksoud@hotmail.com
Palavras-Chave: linfadenopatia axilar, metástase, carcinoma
oculto da mama, mamografia, ultrassonografia, ressonância
magnética, PET/CT

PD.11.011
DERMATOFIBROSSARCOMA PROTUBERANS: UM RARO
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EM LESÕES SUPERFICIAIS DA
MAMA
Autores: ACRAS, C.L.; WENTZCOVITCH, F.; CELLARIUS, N.;
BRUN, D.L.; SELETI, R.O.; NETO, M.J.R.V.; BADAN, G.M.
Instituição: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO PAULO

Introdução e objetivo(s): O dermatofibrossarcoma
protuberans (DFSP) é um tumor mesenquimal raro originário
da derme e tecido subcutâneo, sua ocorrência na mama é
ainda mais rara, o que pode simular tumor primário benigno,
retardando seu diagnóstico. O objetivo deste ensaio pictórico
é apresentar as características do DFSP na mama através de
achados de imagem na mamografia (MG), ultrassonografia
(USG) e ressonância magnética (RM).
Método(s): Levantamento de dados institucionais a partir da
análise do resultado de biópsias de mama realizadas nos
últimos anos que apresentaram comprovação histológica de
DFSP. Para cada caso, foram revisados os principais achados
nas multimodalidades diagnósticas disponíveis (MG, USG e
RM).
Discussão:
O
DFSP,
embora
apresente
grau
baixo/intermediário de malignidade, tem padrão de
crescimento infiltrativo com comportamento localmente
agressivo e altas taxas de recorrência, sendo a excisão
cirúrgica com margens amplas o padrão-ouro do seu
tratamento.
Clinicamente, o tumor é visível como lesão nodular dérmica,
endurecida,
com
coloração
castanho-avermelhada,
habitualmente indolor.
Histologicamente, é caracterizado por proliferação
monomórfica de células fusiformes com distribuição
estoriforme. À imuno-histoquímica, apresenta positividade
para CD34 e à vimentina na grande maioria dos casos, o que
permite inferir a natureza fibroblástica tumoral.
Na mamografia, usualmente caracteriza-se por nódulo oval,
circunscrito e de igual / alta densidade, centrado nas partes
moles da transição dermo-subcutânea da mama, sem
calcificações ou conteúdo adiposo.
Ao ultrassom, se apresenta geralmente como nódulo oval,
circunscrito, com maior eixo paralelo à pele, reforço acústico
posterior, localizado no tecido subcutâneo mamário, sem
nítidos planos de clivagem com a pele, predominantemente
hipoecogênico com áreas hiperecogênicas de permeio e
periféricas, com vascularização presente ao Doppler.
A RM é a modalidade diagnóstica que apresenta maior
acurácia para avaliação da extensão tumoral, apresentando-se
como nódulo oval, circunscrito, com intensidade de sinal
baixa/intermediária nas ponderações T1 e T2, além de realce
precoce, heterogêneo e intenso ao agente de contraste
paramagnético às f
Conclusões: O DFSP é uma neoplasia de ocorrência rara na
mama que pode simular tumor primário benigno. Embora sua
apresentação clinico-radiológica não seja patognomônica,
algumas de suas características sugerem este diagnóstico.
Portanto, conhecer os principais achados nos exames de
imagem pode contribuir para o seu diagnóstico precoce e
planejamento terapêutico.
Autor Responsável: Sra. Camila de Lima Acras
E-mail:camila.acras@hotmail.com
Palavras-Chave:
DERMATOFIBROSARCOMA;,
FIBROSARCOMA, MAMOGRAPHY, ULTRASOUND, MRI
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PD.11.013
BIOPSIAS PERCUTÂNEAS DA MAMA: O QUE TODO
RADIOLOGISTA DEVE SABER
Autores: ANDREANI, G.; PORTO, L.S.; LAUAR,M.C.V; MELLO,
A.C.O,
AMORIM, F.C.S; TAJIMA,C.C.; TIBÉRIO, R.N.C.C.
;SOUZA,L.P.; TJONG, P.Z.N.; BENETTI, C.C.T.P.
Instituição: HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO
PAULO-BP
Introdução e objetivo(s): A propagação do rastreamento do
câncer de mama com as tecnologias cada vez mais modernas
permite a detecção cada vez maior de casos precoces, bem
como a identificação de um número crescente de lesões
suspeitas. Nesse cenário, surge a necessidade de melhoria no
manejo diagnóstico desta patologia. Biópsias mamárias com
técnicas minimamente invasivas guiadas por métodos de
imagem foram aprimoradas de forma a substituir a biópsia
cirúrgica para a maioria das lesões suspeitas. Diversas são as
vantagens deste método sobre a biópsia cirúrgica, entre elas a
redução do custo, rápida recuperação após o procedimento,
menor implicação estética e precisão igual à da biópsia
cirúrgica. O objetivo dessa apresentação é a revisão, através
de casos, das diferentes técnicas de biópsias mamárias guiadas
por imagem.
Método(s): Foram utilizados casos de biópsias mamárias
guiadas por métodos de imagem, obtidos através do arquivo
digital da nossa Instituição.
Discussão: O câncer de mama é a segunda principal causa de
morte entre as mulheres. Portanto, é fundamental
melhorarmos a precisão no diagnóstico dessa doença através
das diferentes modalidades de imagem. Biópsias guiadas por
imagem apresentam técnicas cada vez menos invasivas e com
menores taxas de complicações e, dessa maneira, ganham
cada vez mais espaço na análise de lesões suspeitas em relação
às biópsias cirúrgicas. Diante disso, o médico radiologista
exerce um papel fundamental na detecção e diagnóstico
correto do câncer de mama, proporcionando maiores
benefícios às pacientes, além de reduzir as possíveis
complicações associadas.
Conclusões: As biópsias mamárias guiadas por imagem são
essenciais na propedêutica do câncer de mama, assim como
estadiamento e re-estadiamento, além da escolha do
tratamento ideal para cada paciente. Portanto, é de extrema
importância que os radiologistas conheçam tais técnicas, uma
vez que realizam um papel crucial no diagnóstico dessa
doença.
Autor Responsável: Biom. Giovanna Andreani
E-mail:giandreani@terra.com.br
Palavras-Chave: BIÓPSIAS, MAMA, CORE, MAMOTOMIA,
PAAF, PUNÇÃO

PD.11.017
UM DESAFIO EM ASCENSÃO: ASPECTOS DE IMAGEM,
CLÍNICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS DO CÂNCER DE MAMA
ENTRE MULHERES JOVENS EM NOSSA INSTITUIÇÃO.
Autores: KUHN, N. G.; SKAF. H. D.; FRANÇOLIN, E. E.; CORPA,
M. V. N.; RIBEIRO, R. L. M.; RACY, A. C. S.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN.
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Introdução e objetivo(s): Carcinoma de mama em mulheres
abaixo de 40 anos é um diagnóstico incomum, representando
menos de 7% dos casos de neoplasia mamária diagnosticados
em países desenvolvidos, mas que vem apresentando
incidência crescente. Dado que tal subgrupo não é
contemplado no programa de rastreamento populacional, o
diagnóstico é frequentemente tardio e em estadios mais
avançados. Nosso objetivo é expor as características de
imagem, anatomopatológicas e as manifestações clínicas mais
frequentes dos carcinomas nessa faixa etária.
Método(s): Selecionamos todos os casos de carcinomas
primários da mama em pacientes abaixo dos 40 anos em nossa
instituição ao longo dos últimos 10 anos, compilando a
prevalência de queixa palpável, de mutações, os aspectos
radiológicos e anatomopatológicos mais prevalentes nessa
faixa etária, expondo os casos mais ilustrativos, a fim de
familiarizar o radiologista geral com tais características.
Discussão: Muitos dos pacientes nessa faixa etária
apresentam queixas palpáveis, sendo a maioria das lesões
nódulos irregulares aos métodos de imagens, em sua maioria
de alto grau histológico (grau 3 constituindo a maioria dos
casos na nossa casuística) , mais agressivos e com maior taxa
de recorrência tumoral. Apesar do subtipo mais frequente
ainda ser o carcinoma ductal invasivo (cerca de 84% dos casos
em nossa casuística), esta faixa etária se apresenta com maior
proporção de tumores sem expressão de receptores
hormonais do que em mulheres mais velhas, sendo mais
frequente a presença de características associadas a lesões
benignas, bem como a prevalência de mutações BRCA 1 e 2.
Conclusões: Neoplasias primárias de mama em pacientes
jovens apesar de raras, cursaram com incidência crescente nos
últimos anos, apresentando-se como tumores mais agressivos,
por vezes com aspecto de imagem simulando lesões de
aspecto benigno. Consequentemente, o conhecimento das
características específicas de tais tumores é essencial para o
diagnóstico precoce destas patologias.
Autor Responsável: Dr. Gabriel Neumann Kuhn
E-mail:gabriel_n_kuhn@hotmail.com
Palavras-Chave: neoplasias, da, mama, mamografia,
ultrassonografia, mamária, imageamento, por, ressonância,
magnética

PD.11.018
AS MUITAS FACES DO CARCINOMA MUCINOSO DA MAMA:
ASPECTOS DE IMAGEM, ANATOMOPATOLÓGICOS E
DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS.
Autores: KUHN, N. G.; YONEKURA, I.; SKAF. H. D.; FRANÇOLIN,
E. E.; CORPA, M. V. N.; RIBEIRO, R. L. M.; RACY, A. C. S.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN.
Introdução e objetivo(s): O carcinoma mucinoso da mama é
um subtipo especial de carcinoma ductal invasivo, responsável
por cerca de 1 a 7% das neoplasias mamárias, sendo mais
prevalente em pacientes acima de 55 anos. Trata-se de tumor
bem diferenciado caracterizado por grande quantidade de
mucina extracelular e comumente associado a carcinoma
ductal in situ em sua periferia.

São classificados em dois tipos histológicos: puro
(apresentando mais de 90% de arranjo mucinoso) ou misto
(que apresenta menos que 10% de arranjo mucinoso,
frequentemente carcinoma ductal in situ, componente
papilífero, micropapilífero ou não mucinoso pouco
diferenciado).
Pode simular lesões benignas levando a um diagnóstico tardio.
Felizmente seu prognóstico é melhor que outros
adenocarcinomas, principalmente em sua forma pura, sendo
que o tamanho tumoral não tem influência na sobrevida do
paciente, por ser superestimado pelo componente mucinoso.
Nosso objetivo é desenvolver um ensaio pictórico dos mais
ilustrativos casos de carcinoma mucinoso em nossa instituição
ao longo de 10 anos, demonstrando a importância de se ter
conhecimento deste subtipo de adenocarcinoma para realizar
o correto diagnóstico diferencial com lesões benignas.
Método(s): O trabalho consiste numa demonstração
multimodalidade (mamografia, ultrassonografia e ressonância
magnética) de uma série de casos do grupo de radiologia
mamária de nossa instituição, ilustrando suas apresentações
mais frequentes, bem como realizando a correlação
anatomorradiológica em suas formas pura e mista e
explorando os diagnósticos diferenciais.
Discussão: Frequentemente se apresenta mamograficamente
como nódulos hipodensos, ovais e circunscritos ou
microlobulados (forma pura) eventualmente indistintos ou
espiculados (forma mista).
Ultrassonograficamente são usualmente nódulos isoecoicos
ou hipoecóicos, ovais e circunscritos, de crescimento
indolente, por vezes lesões complexas sólido-císticas. A
ressonância magnética demonstra lesões com alto sinal (forma
pura) ou sinal intermediário (forma mista) nas sequências
ponderadas em T2. Consequentemente pode ser facilmente
interpretado como lesão benigna, retardando o seu
diagnóstico e tratamento.
Conclusões: O carcinoma mucinoso é um raro subtipo de
carcinoma mamário que frequentemente se apresenta com
características benignas nos exames de imagens, podendo
levar a um atraso diagnóstico e terapêutico. Portanto é de
suma importância que o radiologista tenha o conhecimento
deste subtipo de tumor de seus diagnósticos diferenciais.
Autor Responsável: Dr. Gabriel Neumann Kuhn
E-mail:gabriel_n_kuhn@hotmail.com
Palavras-Chave: neoplasias, da, mama, carcinoma, mucinoso,
mamografia, ultrassonografia, mamária, imageamento, por,
ressonância, magnética

a NG geralmente se apresenta como uma massa mamária
pequena, indolor e mal definida.
O objetivo deste estudo é revisar as características clínicas e
histopatológicas da NG e as diferentes aparências na
mamografia, ultrassonografia e ressonância magnética (RM) e
correlacionar com PET-CT.
Método(s): Revisar os achados de imagem de necrose
gordurosa do nosso banco de dados e correlacionar com
artigos relevantes sobre este assunto.
Discussão: A necrose gordurosa pode se apresentar como
cistos oleosos, calcificações grosseiras, assimetrias focais,
microcalcificações ou massas espiculadas.
As características mamográficas refletem a quantidade de
fibrose.
A aparência do NG na RM pode ser indistinguível de lesões
malignas e pode simular recorrência tumoral após cirurgia
conservadora da mama, devido ao realce após a injeção de
contraste paramagnético intravenoso. A quantidade de realce
depende da intensidade do processo inflamatório.
Na RM, o realce pode ser homogêneo ou heterogêneo e pode
estar associado a um cisto oleoso, uma massa de realce anelar,
uma área focal de realce ou realce difuso, distorção
arquitetural ou nódulos irregulares.
As calcificações associadas ao NG podem às vezes ser vistas
como ausência de sinal (flow void).
A fibrose é frequentemente identificada em conjunto com NG,
pode ter aparências variadas nas imagens de RM ponderadas
em T1 e pode se manifestar como distorção arquitetural ou
massas.
A cinética de realce pode variar desde a realce lento e gradual
até a realce rápido e intenso.
A biópsia pode ser evitada se o sinal da RM for semelhante ao
da gordura adjacente, nas imagens pré-contraste e a lesão não
apresentar realce interno.
Por outro lado, qualquer realce tipo massa, áreas de realce
novas ou crescentes, ou área de realce não nodular (RNN))
deve ser considerado suspeito.
Conclusões: A necrose gordurosa tem uma infinidade de
aparências na mamografia, ultrassonografia e ressonância
magnética.
Os radiologistas devem ser capazes de reconhecer as
características da NG para diminuir resultados falso-positivos
e biópsias desnecessárias.
Autor Responsável: Dra. RAFAELA CASTRO
E-mail:rafinha_nc@hotmail.com
Palavras-Chave: mama, necrosegordurosa, mamografia, mri

PD.11.021
ASPECTOS DA NECROSE GORDUROSA NA IMAGEM DA
MAMA - CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E HISTOPATOLÓGICAS.
Autores: TIBERIO, R. N. C. C.; AMORIM, F. C. S.; TAJIMA, C. C.;
MELLO, A. C. O.; SOUZA, L. P.; TJONG, P. Z. N.; LAUAR, M. C. V.;
BENETTI, C. C. T. P.
Instituição: BP - A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): A necrose gordurosa (NG) pode
resultar de trauma acidental, mas a maioria dos casos é
observada após cirurgia ou radioterapia. Quando sintomática,

PD.11.023
ATUALIZAÇÕES NO CARCINOMA DUCTAL IN SITU: UMA
REVISÃO
PICTÓRICA
DAS
CARACTERÍSTICAS
IMAGINOLÓGICAS
Autores: TIBERIO, R. N. C. C.; AMORIM, F. C. S.; TAJIMA, C. C.;
MELLO, A. C. O.; SOUZA, L. P.; TJONG, P. Z. N.; LAUAR, M. C. V.;
BENETTI, C. C. T. P.
Instituição: BP - A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO
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Introdução e objetivo(s): O carcinoma ductal in situ (CDIS) é
uma proliferação maligna do epitélio ductal confinado pela
membrana basal dos ductos mamários envolvidos.
Sua incidência aumentou em até 30% nos cânceres de mama
diagnosticados no rastreamento.
Os sintomas clínicos estão presentes em apenas 10-24% dos
pacientes e manifestam-se como massa palpável (58%),
secreção papilar (35%) e doença de Paget da mama (3%).
A mamografia mostra microcalcificações suspeitas em 47,9%
dos casos, sendo 31,8% por CDIS calcificado. O tipo nãocalcificado pode estar oculto em até 44% das mamografias,
detectado apenas na ultrassonografia (US) ou na ressonância
magnética da mama (RM).
O objetivo desta apresentação é expor os desafios e aspectos
controversos do diagnóstico e manejo do CDIS e exibir suas
características
imaginológicas
na
mamografia,
ultrassonografia e ressonância magnética da mama.
Método(s): Revisão dos nossos registros médicos de mulheres
com CDIS, incluindo características das pacientes, achados de
imagem, patologia, resultados cirúrgicos e desfecho clínico.
Discussão: O CDIS se manifesta classicamente como
calcificações na mamografia e realce não nodular do tipo
clumped na RM.
O sistema de classificação da patologia é baseado no grau
nuclear, que incorpora proliferação nuclear, figuras mitóticas
e arquitetura.
O grau nuclear é dividido em CDIS de alto, intermediário e
baixo grau e está relacionado ao prognóstico da doença, risco
de progressão para carcinoma ductal invasivo (CDI) na excisão
cirúrgica e elegibilidade para vigilância ativa. Também
influencia nos aspectos de imagem, com maior proporção de
CDIS de alto grau vistos na RM e CDIS de baixo grau vistos na
US.
O grande desafio para a graduação nuclear é a falta de
medidas
reprodutíveis,
com
uma
variabilidade
interobservador significativa entre os patologistas.
O diagnóstico diferencial do CDIS inclui adenose esclerosante,
hiperplasia ductal atípica, fibroadenoma e metaplasia
apócrina.
Conclusões: O CDIS é um precursor não obrigatório do CDI e
um dos principais fatores de sobrediagnóstico.
A vigilância ativa é uma estratégia para controle do CDIS de
baixo risco, que evita a excisão cirúrgica em favor de um
manejo próximo, reduzindo o sobretratamento. A precisão da
progressão do CDIS para CDI é insuficiente e depende de
análises clínicas, patológicas e de imagem multimodal.
Autor Responsável: Dra. RAFAELA CASTRO
E-mail:rafinha_nc@hotmail.com
Palavras-Chave: Carcinoma de mama in situ;, Imageamento
por Ressonância Magnética, Ultrassonografia, mamografia

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)
PI.11.002
A ONDA DOS EXPLANTES DE SILICONE: O QUE ESPERAR NAS
IMAGENS DA MAMA?
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Autores: WANDERLEY, M. C.; BITENCOURT, A. G. V.;
GRAZIANO, L.; SOUZA, J. A.; GALVÃO, M.D.; GUATELLI, C. S.;
MESQUITA, F. N. B.; ZOGHBI, K.K.
Instituição: AC CAMARGO CANCER CENTER
Introdução e objetivo(s): Nos últimos anos o termo doença do
implante de silicone tem ganhado força, sobretudo com o
poder das redes sociais, para descrever sintomas físicos e
psicológicos possivelmente relacionados aos implantes
mamários que incluem: fadiga, dor crônica, cefaleia,
fotossensibilidade, perda de cabelo, erupção cutânea,
dificuldades de memória e concentração, etc. Também é
discuto o silicone como fator causal da síndrome ÁSIA
(Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvants). O mecanismo
exato pelo qual o implante pode induzir tais doenças é incerto,
e ainda não existe evidência científica suficiente até o
momento para estabelecer o diagnóstico. Fato é que muitas
pacientes relatam melhora parcial ou completa dos sintomas
a partir do explante de silicone e as sociedades de cirurgia
plástica já reportam aumento na realização de tais
procedimentos.
Método(s): Através de um ensaio pictórico pretendemos
ilustrar as características que mamas submetidas a explantes
de silicone podem apresentar nos principais métodos de
imagem.
Discussão: Independente da técnica utilizada para remoção
dos implantes e capsulectomia, a esteatonecrose é uma
complicação frequente e inerente a manipulação cirúrgica. A
restauração do volume após a explantação pode ser obtida
através de lipoenxertia autóloga para mamoplastia de
aumento, e também irá se apresentar como cistos oleosos aos
exames de imagem. Capsulectomia anterior é uma alterativa
quando a cápsula posterior se apresenta aderida à parede
torácica aumentando o risco de pneumotórax, nestes casos a
base da cápsula é deixada intacta e poderá ser vista nos
exames subsequentes. Presença de silicone livre residual nas
mamas e axilas pode ser resultado da ruptura extracapsular ou
mesmo gel-bleeding dos implantes retirados, apresentando-se
como nódulos hiperdensos na mamografia, que podem ter
sombra acústica posterior suja na ultrassonografia, sem realce
significativo nas imagens por ressonância magnética.
Correlação com exames anteriores e história clínica é
fundamental para confirmar o diagnóstico e evitar
procedimentos desnecessários.
Conclusões: À parte toda a discussão sobre a doença do
implante de silicone que a comunidade científica ainda tem
pela frente, o crescente número de procedimentos de
explante é realidade e os radiologistas que trabalham com
imaginologia mamária devem estar preparados para
identificar aspectos de imagem relacionados ao
procedimento.
Autor Responsável: Dra. Mariah Carneiro Wanderley
E-mail:mariah_wanderley@hotmail.com
Palavras-Chave: silicone explantation, breast implant illness,
ASIA syndrome, breast imaging

PI.11.006
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DOS TUMORES MAMÁRIOS DE
CRESCIMENTO RÁPIDO: IMPORTÂNCIA DA CORRELAÇÃO
RADIOPATOLÓGICA
Autores: TAVARES, A. A.; BITENCOURT, A. G. V.; SOUZA, J. A.
Instituição: AC CAMARGO CANCER CENTER
Introdução e objetivo(s): Tumores mamários de crescimento
rápido geralmente causam além de preocupação, muita
ansiedade nos pacientes e profissionais de saúde envolvidos.
O diagnóstico diferencial é muito importante pela urgência
dos sintomas e necessidade de investigação rápida para
instituir o tratamento adequado. Considerando-se o câncer de
mama como a neoplasia mais frequente e de maior letalidade
na mulher brasileira, e diante da heterogeneidade de achados
clínicos, histopatológicos e radiológicos, seu diagnóstico não
pode ser negligenciado.
Método(s): Ilustraremos através de um ensaio pictórico, com
base nos casos da nossa instituição, as diferentes facetas
imaginológicas dos tumores mamários de crescimento rápido,
através da mamografia, ultrassonografia, tomografia
computadorizada e ressonância magnética, as quais
correlacionadas com os achados clínicos e histopatológicos
podem fornecer informações valiosas na decisão terapêutica
precoce.
Discussão: Diversos tumores mamários benignos e malignos
podem apresentar-se como nódulos palpáveis com
crescimento rápido. Dentre os benignos, destaca-se o
fibroadenoma juvenil e o tumor Phyllodes. O fibroadenoma
juvenil comumente acomete adolescentes (10-20 anos) e pode
ter grandes dimensões (> 15 cm). O tumor Phyllodes, por sua
vez, é um tumor fibroepitelial que acomete mais comumente
mulheres jovens (< 40 anos) e cuja principal característica é o
crescimento rápido, com achados de imagem semelhantes aos
fibroadenomas, podendo ser benigno, borderline ou maligno.
Carcinomas mamários com alto grau de proliferação também
podem ter crescimento rápido, sendo mais frequente nos
carcinomas metaplásicos e do subtipo triplo-negativo. Outros
tumores malignos mais raros na mama incluem os sarcomas e
linfomas. Neste cenário, considerando-se que os achados de
imagem não são patognomônicos dessas doenças, a
correlação radiopatológica é fundamental para o diagnóstico
e manejo adequados.
Conclusões: É de fundamental importância que o radiologista
tenha conhecimento dos mais prováveis diagnósticos
diferenciais dos tumores mamários com crescimento rápido,
das suas múltiplas facetas e peculiaridades clínico-radiológicas
para uma adequada correlação radio-patológica, propiciando,
assim, um planejamento terapêutico individualizado.
Autor Responsável: Dra. AMANDA ALVES TAVARES
E-mail:MANDA_TAVARES@HOTMAIL.COM
Palavras-Chave: BREASTTUMORS, PHYLLODES, LYMPHOMA,
BREASTCANCER, SARCOMA, FIBROADENOMA
PI.11.007
HIPERPLASIA ESTROMAL PSEUDOANGIOMATOSA (PASH):
UM ACHADO INCIDENTAL FREQUENTE QUE O RADIOLOGISTA
DEVE CONHECER.

Autores: TJONG, P. Z. N.; BENETTI, C. C.; MELLO, A. C. O.;
AMORIM, F. C. S.; SOUZA, L. P.; TIBERIO, R. N. C. C.; MAKSOUD,
S. B.; LAUAR, M. C. V.; TAJIMA, C. C..
Instituição: REAL E BENEMÉRITA BENEFICÊNCIA PORTUGUESA
DE SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): A hiperplasia estromal
pseudoangiomatosa (PASH) é uma alteração mamária benigna
que pode estar presente em aproximadamente 6% das
biópsias cirúrgicas, e geralmente é diagnosticada
incidentalmente nos exames imagem. O objetivo deste
trabalho é demonstrar as diversas formas de apresentação da
PASH nos métodos de imagem da mama, de forma a facilitar a
correlação anatomo-radiológica, evitando, assim intervenções
desnecessárias.
Método(s): Este trabalho se propõe a demonstrar, através de
um ensaio pictórico, a correlação de casos interessantes com
diagnóstico de Hiperplasia Estromal Pseudoangiomatosa nos
diversos métodos de imagem, incluindo mamografia,
ultrassonografia e ressonância magnética das mamas.
Discussão: A hiperplasia estromal pseudoangiomatosa (PASH)
é uma alteração mamária benigna de etiologia ainda
desconhecida, que apesar de incomum, não é um achado raro
nas biópsias mamárias. Ela pode estar associada a outros
achados benignos diversos assim como pode coexistir com
malignidades.
A correlação anatomo-radiológica faz parte da prática diária da
radiologia mamária, sendo importante o radiologista concluir
se o laudo histológico é concordante ou discordante do
aspecto imaginológico, para melhor guiar a conduta clínicacirúrgica.
Conclusões: As possibilidades diagnósticas diferenciais das
lesões mamárias são vastas e, embora o diagnóstico da PASH
ocorra frequentemente de forma incidental, é fundamental
que os médicos radiologistas reconheçam seus principais tipos
de apresentação nos métodos de imagem afim de obter uma
adequada correlação anatomo-radiológica, contribuindo para
o manejo apropriado e evitando intervenções desnecessárias.
Autor Responsável: Dra. Priscila Zanin Nano
E-mail:priscilazanin@hotmail.com
Palavras-Chave: mama, imagem, ultrassom, mamografia,
ressonância, pash, hiperplasia, estromal, pseudoangiomatosa

PI.11.008
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LESÕES MAMÁRIAS
COMPLEXAS COM REALCE PERIFÉRICO NA RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA: PAPEL DA SEQUÊNCIA EM DIFUSÃO (DWI)
Autores: TAVARES, A. A.; ROLIM, L.R.; BITENCOURT, A. G. V.;
SOUZA, J. A.; MESQUITA, F.N. B.
Instituição: AC CAMARGO CANCER CENTER
Introdução e objetivo(s): A ressonância magnética (RM) de
mamas é um método diagnóstico que fornece não apenas
informações morfológicas sobre as lesões mamárias, como
características funcionais, tais quais perfusão tecidual e
cinética do realce. A sequência em difusão (DWI – diffusionweighted imaging) utiliza gradientes sensíveis ao movimento
das moléculas de água. A alta proliferação celular observada
em certas lesões, como nos tumores malignos e nos processos
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inflamatórios, causam barreiras para a difusão das moléculas
de água e resultando em maior restrição, caracterizada por
alto sinal nas imagens em difusão e baixo sinal no mapa ADC
(ADC – apparent diffusion coefficient).
As lesões mamárias complexas, incluindo coleções,
hematomas, abscessos e tumores malignos com necrose
central, constituem um grande desafio diagnóstico, por
apresentar características clínicas e de imagem semelhantes,
sendo muitas vezes difícil confirmar o diagnóstico nos exames
de imagem convencional (mamografia e ultrassonografia).
Mesmo na RM, o diagnóstico diferencial pode ser difícil, sendo
fundamental a avaliação do comportamento da lesão nas
diferentes sequências, incluindo a difusão.
Método(s): Ilustraremos através de um ensaio pictórico, com
base nos casos da nossa instituição, o papel da sequência em
difusão da RM no diagnóstico diferencial das lesões mamárias
complexas com realce periférico, o qual correlacionado com
dados clínicos e histopatológicos podem fornecer informações
valiosas na decisão terapêutica.
Discussão: As lesões mamárias complexas apresentam-se
habitualmente com componente líquido com alto sinal em T2,
paredes espessadas e irregulares, com realce parietal póscontraste. Coleções não infectadas geralmente se apresentam
com baixo sinal em T1, alto sinal em T2, sem restrição à
difusão. Hematomas e abscessos se apresentam com restrição
à difusão no seu interior, podendo ser diferenciados pela
história clínica e sinal em T1 pré-contraste (hematoma com
alto sinal e abscesso com baixo sinal). Já os tumores malignos
com componente necrótico apresentam restrição a difusão
apenas na sua parede/componente sólido, não havendo
restrição no componente líquido-necrótico.
Conclusões: Considerando-se o desafio diagnóstico das lesões
mamárias complexas, a sequência em difusão da RM surge
como um grande facilitador, trazendo informações valiosas,
principalmente ao diferenciar abscessos de tumores
necróticos, as quais atreladas aos achados clínicos e
histopatológicos propiciam um diagnóstico precoce, mais
acurado e seguimento terapêutico individualizado.
Autor Responsável: Dra. AMANDA ALVES TAVARES
E-mail:MANDA_TAVARES@HOTMAIL.COM
Palavras-Chave:
breastlesions,
dwi,
diffusionweightedimaging,
breasttumors,
mri,
breasthematomas, breastabscess

PI.11.010
MASTITE GRANULOMATOSA NEUTROFÍLICA CÍSTICA
MIMETIZANDO CÂNCER DE MAMA: ENSAIO PICTÓRICO.
Autores: MESQUITA, F.N.B.; WANDERLEY, M. C.; TAVARES, A.
A.; ROLIM, L.R.; SOUZA, J. A.; BITENCOURT, A. G. V.;
ALBUQUERQUE, M. L. L.
Instituição: AC CAMARGO CANCER CENTER
Introdução e objetivo(s): A mastite lobular granulomatosa
(MLG) é um subtipo raro de mastite que acomete mulheres em
idade reprodutiva. Apesar dos extensos estudos clínicos, um
subgrupo de pacientes com essa entidade permanece com
etiologia indeterminada. Esses casos às vezes são rotulados
como "mastite lobular granulomatosa idiopática" (MLGI). Uma
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revisão clínico-patológica realizada em 2003 relatou a
existência de uma forte correlação entre infecção por
Corynebacterium e mastite lobular granulomatosa em uma
coorte de 34 mulheres e atribuíram a essa condição o termo
mastite granulomatosa neutrofílica cística (MGNC).
A
classificação incorreta de MGNC como MLGI acontece
provavelmente devido à dispersão dos bacilos patogênicos,
que podem ser difíceis de identificar em cortes histológicos e,
quando cultivados, podem ser erroneamente considerados
como um contaminante da pele. Este trabalho tem por
objetivo ilustrar os principais achados clínicos e radiológicos de
pacientes com mastite granulomatosa neutrofílica cística, bem
como os desafios associados ao seu diagnóstico e tratamento.
Método(s): Ensaio pictórico com exames de mamografia,
ressonância magnética e ultrassonografia, mostrando as
diferentes apresentações de imagem dos casos de mastite
granulomatosa neutrofílica sistêmica disponíveis no arquivo
digital do nosso serviço.
Discussão: Clinicamente, a MGNC pode ser impossível de
distinguir do carcinoma invasivo. A ultrassonografia é o exame
de imagem de escolha e os achados mais comuns são nódulo
/ massa (72%), dilatação ductal (11%), abscesso (6%), edema
(6%) e coleções fluidas (6%). A mamografia evidencia massas
ou assimetrias e geralmente os casos categorizados como BIRADS 4 e 5 somam cerca de 73,3% dos exames. Na ressonância
magnética observa-se a presença de nódulos / massas e áreas
de realce não nodular, mas os achados relacionados a este
método são escassos na literatura, provavelmente devido ao
alto custo e baixa disponibilidade do método.
O manejo de pacientes com MGNC continua sendo um dilema
e inclui observação, antibióticos lipofílicos, como a doxiciclina,
corticoides e procedimentos cirúrgicos, que variam de
drenagem à ressecção segmentar e mastectomia.
Conclusões: Conhecer os achados clínicos, de imagem e
histológicos da mastite granulomatosa neutrofílica cística
permite identificar com precisão esses casos e orientar a
terapia antimicrobiana adequada com antibióticos com
capacidade de penetrância nos tecidos adiposos, evitando
assim procedimentos cirúrgicos invasivos desnecessários.
Autor Responsável: Dr. FILIPE NERI BARRETO MESQUITA
E-mail:filipe_nbm@hotmail.com
Palavras-Chave: mastite, mimickers, breastcancer

TEMAS LIVRES (TL)
TL.11.006
ESTUDIO POR IMÁGENES DE LA SECRECIÓN HEMÁTICA POR
PEZÓN
Autores: ACHA, M.A
Instituição: TCBA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Introdução e objetivo(s): Lograr optimizar resultados
diagnósticos a través de la selección correcta de los métodos
por imágenes en el marco del diagnóstico integrado
Método(s): Selección de pacientes para el estudio de la
secreción hemática en el departamento de diagnóstico
mamario de forma sistematizada

Discussão: Si bien es la menos frecuente de las secreciones es
la que registra mayor importancia mas cuando se encuentra
asociada a otros hallazgos como masa palpable o inversión del
pezón.
El carcinoma ductal in situ es causante del 10% de los
derrames hemáticos uníparos por pezón y algunas series
refieren 48 % aproximadamente en papilomas malignos.
En muchos casos de estudio los métodos morfológicos
mamografía y ecografía mamaria de inicio pueden ser
normales o mostrar hallazgos tipo punta de ice berg siendo la
RMN abreviada (estudio funcional : T2, scan dinámico, MIP) el
método que permite la detección de la patología o evaluación
correcta de la extensión de la enfermedad.
Entendiendo que la galactografía es un método en desuso
además que no da información posterior al stop del contraste
Conclusões: Debido a las publicaciones y nuestra experiencia
sugerimos sistematizar el estudio de la secreción hemática con
mamografía de inicio seguida de RMN abreviada con contraste
y ecografía de second look en los casos de hallazgos positivos
para eventual biopsia ecográfica.
Autor Responsável: Dra. María Agustina Acha
E-mail:agustinaacha66@gmail.com
Palavras-Chave:
SECRECIÓN,
HEMÁTICA,
PEZÓN,
DIAGNÓSTICO, INTEGRADO

RELATO DE CASO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.11.001
RABDOMIOSSARCOMA DE MAMA NA RESSONÂNCIA
NUCLEAR MAGNÉTICA: RELATO DE CASO E REVISÃO DA
LITERATURA
Autores: SCHAEFER, F.; KNABBEN, M.; ERCOLANI, D.;
SARVACINSKI, F.; MARTINS, Y.; LOBATO, N.; BITTELBRUNN, F.;
DAMIN, A.; MELLO, J.
Instituição: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE (HCPA)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar e descrever os
principais
achados
de
imagem
relacionados
a
rabdomiossarcoma na mama, com uma breve revisão de
literatura.
História clínica: Paciente feminina, de 17 anos, apresentou-se
com uma volumosa lesão palpável na mama e história prévia
de rabdomiossarcoma orbital 18 meses antes. A
ultrassonografia demonstrou um nódulo heterogêneo,
hipoecogênico, paralelo à pele, com aspecto semelhante a um
fibroadenoma atípico. Considerando a história prévia de
malignidade, foi realizada uma biópsia percutânea. A análise
patológica foi compatível com rabdomiossarcoma (tipo
alveolar). A paciente foi submetida à mastectomia direita e
quimioterapia.
Discussão e diagnóstico: Metástases para as mamas de
neoplasias não-mamárias são raras, com prevalência entre
0,3-6,3% entre os tumores de mama. Os tumores metastáticos
mais comuns são de origem hematológica, principalmente
linfoma, seguidos por melanoma e carcinoma brônquico. Ao
exame físico, mamografia e ultrassonografia as metástases

podem ser difíceis de distinguir de uma neoplasia primária ou
um tumor benigno, especialmente em pacientes jovens. Entre
pacientes com rabdomiossarcoma metastático, metástases
para a mama são observadas em 6,7% dos casos. Os sítios
primários mais comuns de rabdomiossarcona com metástase
para as mamas são membros, cabeça e pescoço.
Na literatura médica, encontramos apenas um caso de
metástase para as mamas de um sarcoma orbital. O
acometimento das mamas é raro e o acometimento primário
é extremamente raro.
A ressonância nuclear magnética tem uma alta sensibilidade
para detecção de lesões hipervasculares (uma apresentação
comum de rabdomiossarcomas) e uma especificidade variável
conforme os achados. As características de imagem de um
rabdomiossarcoma não são específicas para esse tumor, e
incluem lesões bem definidas e nódulos lobulados com realce
precoce. Formas isoladas ou multifocais são descritas na
literatura.
Rabdomiossarcoma nas mamas é uma neoplasia agressiva, e a
sobrevida é de aproximadamente 20% entre os tumores
metastáticos.
Conclusões: Em pacientes com história prévia de neoplasia, o
radiologista deve estar atento ao diagnóstico de metástase
para a mama, e as lesões suspeitas, biopsiadas. A
histopatologia, história clínica e imuno-histoquímica são
aspectos importantes a serem considerados para a
diferenciação de uma lesão metastática e um carcinoma
primário.
Autor Responsável: Dra. Flávia Schaefer
E-mail:flaviacschaefer@gmail.com
Palavras-Chave:
BREAST
RHABDOMYOSARCOMA,
RHABDOMYOSARCOMA, BREAST METASTASIS, BREAST
IMAGING, METASTASIS

PD.11.016
FIBROADENOMA MIMETIZANDO METÁSTASE AXILAR: UM
RELATO DE CASO.
Autores: COSTA, D. L. G. ; GIAMPIETRO, J. L. M. ; LIBERA, B. L.
D. ; ACRAS, P. H. B. C. ; ANDRADE, B. G. ; PEREIRA, R. M. ;
FERNANDES, A. L. B.
Instituição: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE CAMPINAS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar o caso de um
nódulo axilar com clínica duvidosa, para frizar os benefícios
dos exames de imagem para as suspeitas de lesões axilares e
seus diagnósticos diferenciais, impedindo assim um
procedimento invasivo precoce.
História clínica: Mulher, 24 anos, previamente hígida, com
antecedentes familiares negativos para neoplasias e sem
exames prévios, com queixa de aparecimento de um nódulo
palpável, indolor, com pouca mobilidade, em região axilar
direita. Foi solicitado pelo médico assistente, ultrassonografia
das mamas e regiões axilares junto com biópsia guiada por
agulha grossa.
Discussão e diagnóstico: Durante o exame ultrassonográfico
foram observadas nas mamas e axila direita, imagens
nodulares ovais, circunscritas, hipoecogênicas, com maior eixo
paralelo à pele e sem outros componentes. Devido às
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características semelhantes entre os nódulos mamários e
axilar, foi realizada complementação com estudo
mamográfico que detectou mama acessória axilar à direita. O
nódulo axilar foi então biopsiado e o resultado do
anatomopatológico foi de lesão fibroepitelial benigna.
O tecido mamário acessório é um achado relativamente
comum e pode ser acometido pelas mesmas doenças e
alterações que comprometem o tecido mamário tópico. Entre
as patologias, o fibroademoma é a lesão benigna mais comum
em mulheres abaixo dos 35 anos, podendo ser único ou
múltiplo. A fisiopatologia é desconhecida, porém existe
alguma associação com a resposta exacerbada dos lóbulos e
do estroma mamário aos estímulos hormonais que ocorrem
após a menarca.
Conclusões: As apresentações extramamárias, como a do caso
descrito, são raras e a frequência para transformação maligna
é baixa.
O diagnóstico e acompanhamento das pacientes com tecido
mamário acessório e a detecção precoce de anormalidades
importantes nem sempre são fáceis, mesmo utilizando-se
recursos como mamografia e biópsia. Isso possivelmente se
deve à baixa suspeição de neoplasia no tecido ectópico, bem
como à dificuldade de se abordar adequadamente a região
axilar pela mamografia.
Autor Responsável: Dr. Pedro Henrique Baracat Chaib Acras
E-mail:pedroh.acras@gmail.com
Palavras-Chave: mamografia, mama, cancer

atipias ou figuras de mitose, e imunohistoquímica positiva
para o marcador betacatenina em DOTS, não nuclear, o
achado apesar de inespecífico sugeriu a fibromatose como
diagnóstico final pela sua associação com a história clínica, os
achados de imagem e a negatividade para AE1/AE3 que não
corroborou com a possibilidade de carcinoma metaplásico.
Discussão e diagnóstico: A fibromatose do tipo desmóide na
mama é extremamente rara. Embora não metastatize, é
localmente agressiva e a ressonância magnética permite
delinear suas características infiltrativas. Histologicamente, o
diagnóstico diferencial inclui fibrossarcoma, sarcoma
fibromixóide de baixo grau, leiomiossarcoma de baixo grau, e
o próprio tecido cicatricial. Desta forma a imunohistoquímica,
a história clínica e os estudos de imagem são de elevada
importância para a elucidação diagnóstica e planejamento
terapêutico.
Conclusões: A invasão local do tumor mimetiza o carcinoma
de mama no exame físico e nos métodos de imagens
convencionais e, portanto, deve ser considerada no
diagnóstico diferencial quando uma lesão de características
malignas for evidenciada em mulher jovem, com relato de
manipulação cirúrgica mamária sobretudo se inclusão de
implantes de silicone.
Autor Responsável: Dra. jamile de melo casado pereira
E-mail:jamilemcp@hotmail.com
Palavras-Chave: Breast Diseases, Neoplasms, Breast Implants,
Aggressive Fibromatosis

PD.11.024
TUMOR DESMOIDE NA PAREDE TORÁCICA MIMETIZANDO
MALIGNIDADE MAMÁRIA.
Autores: LOPES, M.F.V.; FELIX, Y.A.; PEREIRA, J.M.C.; PEREIRA,
I.C.A.L.; MIRANDA, A.C.A; MIRANDA, B.M.M.
Instituição: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR
FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O tumor desmoide é uma
lesão benigna do tecido conjuntivo, que pode apresentar
comportamento localmente agressivo. É mais frequente em
mulheres na faixa etária entre 10 a 40 anos. Cirurgias prévias,
presença de implantes de silicone e a concomitância com a
polipose adenomatosa familiar, foram sugeridos como fatores
de risco para seu desenvolvimento. O trabalho relata um caso
de paciente portadora de tumor desmoide da parede torácica,
simulando lesão primária da mama.
História clínica: Mulher, 31 anos, submetida em 2016 a
cirurgia para colocação de implantes de silicone por assimetria
mamária. Evoluiu em 2019 com lesão palpável no quadrante
inferior medial da mama esquerda, caracterizada à
ultrassonografia (US) como massa heterogênea de provável
origem mamária, situada posteriormente ao implante
mamário, porém sem acometimento das cadeias de
drenagem. A Tomografia computadorizada (TC) de tórax,
evidenciou formação expansiva com sinais de invasão dos
planos osteomusculares e da pleura adjacente, sem definir, no
entanto, se a lesão possuía origem primária em remanescente
glandular mamário ou em plano osteomuscular. O
histopatológico evidenciou proliferação fusocelular sem

PD.11.025
METÁSTASE MAMÁRIA BILATERAL EM ADOLESCENTE COM
RABDOMIOSSARCOMA ALVEOLAR: UMA ENTIDADE RARA.
Autores: FELIX, Y.A.; LOPES, M.F.V.; PEREIRA, J.M.C.; PEREIRA,
I.C.A.L.; MIRANDA, A.C.A; MIRANDA, B.M.M.
Instituição: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR
FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O rabdomiossarcoma
alveolar é uma das neoplasias pediátricas de partes moles mais
comuns. O envolvimento mamário como tumor primário ou
metástase é extremamente raro. Aqui relatamos um caso do
subtipo alveolar primário do músculo psoas com metástases
mamárias em uma adolescente após resposta completa ao
tratamento.
História clínica: Menina, 13 anos, admitida por encefalopatia
hipertensiva, sem diurese, com função renal alterada e
tumoração dolorosa em fossa ilíaca esquerda com 2 meses de
evolução, sendo diagnosticada com rabdomiossarcoma
alveolar primário do músculo psoas, com queixas de nódulos
mamários palpáveis. A ultrassonografia (US) identificou
nódulos de contornos indistintos à direita. Realizada core
biopsy para estabelecer a natureza das lesões mamárias e o
resultado do histopatológico e da imunohistoquimica positiva
para MyoD1, Miogenina e Desmina, confirmou a natureza
metastática. Fez quimioterapia e radioterapia, com resposta
imaginológica completa e, após 8 meses do término do
tratamento, recaiu na mama. A ressonância magnética (RM)
demonstrou recidiva bilateral, existindo nódulos bilaterais
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irregulares e microlobulados, com realce heterogêneo e
progressivo.
Discussão e diagnóstico: Rabdomiossarcomas são os tumores
de tecidos moles mais comuns na infância, representando 4%
a 8% de todas as neoplasias malignas em pacientes menores
de 15 anos. A apresentação clínica depende da localização do
tumor. O câncer de mama primário é extremamente raro na
população pediátrica, sendo a doença metastática ou o
acometimento hematológico, as etiologias malignas mais
comuns nesta faixa etária. As lesões metastáticas para a mama
têm características de imagem peculiares e podem mimetizar
lesões com características provavelmente benignas, sendo o
principal diagnóstico diferencial pela prevalência. As
metástases para a mama podem não apresentar sinais
clássicos de malignidade como: espiculações, halo ecogênico
periférico e microcalcificações. Na faixa pediátrica, a US deve
ser o exame inicial, sendo a RM útil na avaliação da extensão
em caso de múltiplas lesões.
Conclusões: Crianças e adolescentes com câncer
extramamário primário conhecido que evolui com lesão
mamária palpável, deve ser cuidadosamente investigada, uma
vez que o diagnóstico final requer achados radiológicos
consistentes, história de malignidade primária conhecida, e a
confirmação por histologia e imunohistoquimica.
Autor Responsável: Dra. jamile de melo casado pereira
E-mail:jamilemcp@hotmail.com
Palavras-Chave: Rhabdomyosarcoma, Child Health, Breast
Diseases, Neoplasm Metastasis

REVISÃO DE LITERATURA
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.11.027
MAMA DENSA, FATOR DE RISCO INDEPENDENTE PARA
CÂNCER DE MAMA
Autores: TIBERIO, R. N. C. C.; AMORIM, F. C. S.; TAJIMA, C. C.;
MELLO, A. C. O.; SOUZA, L. P.; LAUAR, M. C. V.; BENETTI, C. C.
T. P.
Instituição: BP - A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A detecção precoce
câncer de mama na mamografia tem ajudado a reduzir o
número de mortes. Embora seja menos sensível em mulheres
com mamas extremamente densas, o rastreio suplementar
aumenta a sensibilidade da detecção do câncer.
A pesquisa do Dense Tissue and Early Breast Neoplasm
Screening (DENSE) apoiou o uso de rastreio suplementar com
ressonância magnética (RM).
No entanto, mostrou que a grande maioria das mulheres
rastreadas não apresentam achados suspeitos na RM.
Um sistema automatizado que usa inteligência artificial (IA)
pode filtrar com rapidez e precisão as RM de mama em
mulheres com mamas densas para eliminar aquelas sem
câncer, liberando os radiologistas para se concentrarem em
casos mais complexos.

O objetivo desta apresentação é revisar o risco relacionado à
mama densa e discutir os resultados dos ensaios e as
indicações para rastreio e vigilância.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Revisar
os trabalhos mais recentes sobre o assunto, complementar
idéias relacionadas aos seus achados e ilustrar com casos dos
nossos bancos de dados.
Discussão: DENSE é um estudo multicêntrico prospectivo
incorporado ao programa de rastreamento de mamografia
digital bienal de base populacional holandês para mulheres
entre 50-75 anos, elegíveis caso tivessem mamografia
negativa e tecido mamário extremamente denso.
Foram randomizadas para o braço de intervenção (convite
para fazer exames complementares de RM) ou braço controle
(rastreio mamográfico bienal).
Os resultados da segunda rodada mostraram que a detecção
de câncer foi de 5,8 por 1000 exames, em comparação com
uma taxa de detecção de câncer de 16,5 por 1000 na primeira
rodada.
A taxa de falsos-positivos foi drasticamente reduzida de 79,8
por 1000 exames de rastreamento na primeira rodada para
26,3 por 1000 exames de rastreamento na segunda rodada.
Mulheres com mamas densas também tendem a ter um risco
maior de câncer de intervalo (câncer diagnosticado entre as
rodadas de rastreamento).
Comparadas às mulheres com mamas gordurosas, as mulheres
com mamas extremamente densas têm 17,8 vezes mais
chances de ter câncer de intervalo após uma mamografia
negativa.
Conclusões: A mama densa está independentemente
associada ao risco futuro de câncer de mama e reflete a
involução lobular. Deve ser considerada para estratificação de
risco durante o rastreamento mamário.
Autor Responsável: Dra. RAFAELA CASTRO
E-mail:rafinha_nc@hotmail.com
Palavras-Chave: imagem de ressonância magnética, Mama,
mamografia, Neoplasias da Mama

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)
PI.11.011
MONITORES PARA USO DIAGNÓSTICO EM MAMOGRAFIA:
QUAIS OS REQUISITOS MÍNIMOS?
Autores: LINO, H.A.; WENTZCOVITCH, F.; CELLARIUS, N.; NETO,
M.J.V.R.; BRUN, DIOGO; BADAN, G.M.
Instituição: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Os monitores diagnósticos
são necessários para uma avaliação adequada das imagens
mamográficas e com isso obter o máximo de informações que
o método pode proporcionar. Nesse sentido, a maior
dificuldade é a adequada visualização das calcificações
suspeitas, dada suas diminutas dimensões e por vezes
extensão da área acometida. Sabe-se, que elas podem ser a
expressão radiológica da forma mais inicial do câncer de mama
que é o carcinoma ductal in situ (CDIS), onde a chance de cura
supera os 98% e por isso todos os esforços médicos são para a
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deteção nessa fase da doença. A pesquisa e diagnóstico do
CDIS é observada em cerca de 20 a 25% dos casos de câncer
de mama, pelo rastreamento mamográfico, de acordo com o
BI-RADS. No contexto do rastreamento, objetiva-se
compreender quais os requisitos mínimos necessários dos
monitores diagnósticos para adequada avaliação das imagens
mamográficas.
O objetivo do trabalho foi avaliar os requisitos mínimos
necessários de um monitor diagnóstico para adequada
interpretação mamográfica.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Revisão
de literatura com os descritores “Mammography”, “diagnostic
imaging” e “Computer Terminals”.
Discussão: O nível de detalhes exibidos em uma mamografia
digital demanda pixels de pequenas dimensões e, dessa forma
os monitores devem apresentar alta resolução. Yamada, em
2008, apresentou 100 mamografias para avaliadores
independentes em monitores de 3 e 5 megapixels e em filme
impresso, não sendo vista diferença significativa na gradação
das lesões vistas no escore de malignidade do estudo. Estudos
adicionais, como de Uematsu em 2007, não relacionaram
diferenças na detecção de massas ou microcalcificações entre
essas modalidades de exibição. Dessa forma, uma resolução
mínima de 3 megapixels com alta definição e densidade de
pixels é aceitável. A escala de cinza necessária para melhor
avaliação das imagens radiológicas consiste de 3.061 tons de
cinza, apresentados de forma homogênea e sem reflexo, além
do sistema possuir a capacidade de auto calibração da escala
de cinza e brilho.
Conclusões: O mínimo necessário para a utilização de um
monitor diagnóstico demanda resolução mínima de 3
megapixels, auto calibração da escala de cinza e brilho,
uniformidade no brilho e antirreflexo, além da possibilidade de
serem submetidos a testes com fácil reprodutibilidade.
Autor Responsável: Dr. Henrique Augusto Lino
E-mail:henriquelino@live.com
Palavras-Chave: Mammography, diagnostic imaging,
Computer Terminals

TRABALHO ORIGINAL
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.11.004
PERFIL DE IMAGEM DAS METÁSTASES LINFONODAIS
AXILARES NO CÂNCER DE MAMA
Autores: LOPES, A. K. B. F.; SILVA, P. T. G.; ARRUDA, K.; SILVA,
S. M. S.; LINS, C. F.; SILVA NETO, J. C.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO HOSPITAL DE CÂNCER DE
PERNAMBUCO LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEIZO
ASAMI (LIKA) UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A metástase linfonodal é
o mais importante preditor de recorrência tumoral e sobrevida
em pacientes com câncer de mama. O objetivo deste estudo
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foi analisar o perfil de imagem das metástase axilares de
câncer de mama em busca de marcadores diagnóstico e
prognóstico.
Material(is) e método(s): Foram estudados 34 linfonodos
biopsiados no período de março de 2019 a 2020. Critérios de
inclusão foram linfonodos com diagnóstico metastático à core
biópsia e de exclusão foram diagnóstico histopatológico de
ausência de metástase linfonodal ou de tecido não linfonodal.
Os parâmetros de imagem analisados foram: ecogenicidade
(hipoecoico, hiperecoico), espessamento da cortical
(presente, ausente), hilo ecogênico (ausente, presente-central
preservado, afilado ou excêntrico) e formato (arredondado,
alongado). Avaliou-se, ainda, o perfil molecular (Luminal A,
Luminal B, Triplo Negativo (TN) e superexpressão de HER2).
Todas as pacientes assinaram o termo de consentimento livre
e esclarecido.
Resultados e discussão: Das 34 lesões estudadas, 20 eram
linfonodos metastáticos, 13 não tinham sinais de malignidade
e 1 era um fibroadenoma no prolongamento axilar, sendo
apenas os primeiros incluídos na análise.
Quanto à ecogenicidade, 95% apresentaram cortical
hipoecoica (hiperecoica: 5%).
Todos possuíam espessamento da cortical, que representa a
alteração morfológica mais precoce de envolvimento
metastático.
Na maioria (55%) não foi identificado o hilo (hilo afilado: 30%,
excêntrico: 15%, hilo ecogênico central: 0%). A perda do hilo é
mais tardia, tendo baixa sensibilidade, porém alta
especificidade.
A maior parte (65%) possuía formato alongado (arredondado:
35%), achado que pode ser justificado pela mudança do
formato ser um envolvimento avançado.
Dezesseis linfonodos foram analisados quanto ao resultado
molecular, pois em quatro estava inacessível. O padrão
Luminal foi o responsável pelo maior número de metástases,
56,2% (B: 43,7%, A: 12,5%, HER2: 31,2% e TN: 12,5%),
demonstrando a maior agressividade do Luminal B em relação
ao A. O baixo percentual de HER2 e TN pode ser explicado pela
sua menor frequência.
Conclusões: O diagnóstico de metástase axilar é fundamental
para definir o tratamento ideal a ser realizado, buscando maior
sobrevida e melhor qualidade de vida. O padrão de imagem
mais
comum
dos
linfonodos
acometidos
foi
hipoecogenicidade, cortical espessada, ausência de hilo e
forma alongada, sendo mais frequente secundário a tumores
Luminais B.
Autor Responsável: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail:kerolins@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Câncer de mama, Linfonodos, Axila,
Ultrassonografia

PD.11.015
RASTREAMENTO PARA CÂNCER DE MAMA POR
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM UM CENTRO ONCOLÓGICO:
INDICAÇÕES E RESULTADOS
Autores: ZOGHBI,K.K.;WANDERLEY,M.C.;MESQUITA,F.N.B.;
BITENCOURT, A.G.V

Instituição: HOSPITAL A.C.CAMARGO CANCER CENTER
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A Ressonância Magnética
(RM) é o método mais indicado para rastreamento em
pacientes de alto risco para desenvolvimento de câncer de
mama. Estudos demonstram a maior sensibilidade do
rastreamento por RM quando comparada aos outros métodos,
o que pode resultar em benefício de sobrevida dessas
pacientes. O objetivo deste trabalho foi avaliar as indicações
para rastreamento de câncer de mama por RM em um centro
oncológico e avaliar os resultados do rastreamento por RM
nesta população.
Material(is) e método(s): Estudo observacional, aprovado
pelo Comitê de Ética Pesquisa, realizado através da análise
retrospectiva de pacientes submetidos a RM das mamas para
rastreamento de câncer de mama no período de janeiro a
dezembro de 2020 através do prontuário eletrônico
disponíveis em um centro oncológico.
Resultados e discussão: Foram incluídas 602 pacientes com
idade média de 48,8 anos, variando de 19 a 82 anos. As
principais indicações para rastreamento foram história pessoal
de câncer de mama prévio em 354 (58,8%), história familiar de
câncer de mama em 107 (17,8%) e mutação genética
confirmada em 65 (10,8%). O resultado da RM foi benigno
(BIRADS 1/2) em 425 (70,6%), provavelmente benigno (BIRADS
3) em 148 (24,6%) e suspeito (BIRADS 4/5) em 29 (4,9%).
Foram identificados 12 tumores malignos na RM, sendo todos
carcinomas invasivos, com diâmetro variando de 3 a 30 mm
(50% < 10 mm), dos quais apenas 3 foram caracterizados na
mamografia realizada na mesma data da RM. A taxa de
detecção de câncer na RM foi de 20/1000 exames e o valor
preditivo positivo para as lesões suspeitas (VPP2) foi de 41,4%.
Durante o acompanhamento de 1 ano após a RM, seis outros
pacientes foram diagnosticadas com malignidade, sendo
quatro com carcinoma ductal in situ (CDIS) identificados
através de calcificações na mamografia e dois com carcinomas
invasivos diagnosticados 10 e 11 meses após a RM.
Conclusões: A principal indicação para rastreamento por RM
na nossa população foi história pessoal de câncer de mama. Os
resultados do rastreamento demonstraram que a RM constitui
um método com alta acurácia em detecção precoce de
neoplasias nessa população.
Autor Responsável: Dra. Karina Kuhl Zoghbi
E-mail:karinazoghbi13@hotmail.com
Palavras-Chave: câncer, de, mama, ressonância, alto, risco

TEMAS LIVRES (TL)
TL.11.001
REFINANDO A AVALIAÇÃO DAS LESÕES BI-RADS® 4 NA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Autores: GRAZIANO L; BITENCOURT A.G; GUATELLI C; SOUZA
J.A; POLI M. R; MARQUES E.F
Instituição: A C CAMARGO CANCER CENTER
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar a taxa de
malignidade das lesões mamárias classificadas na categoria
BIRADS® 4 pela ressonância magnética (RM), a fim de criar um

modelo para subcategorizar estas lesões nas categorias 4A, 4B
e 4C.
Material(is) e método(s): Estudo retrospectivo realizado no
período de setembro de 2016 a setembro de 2017. Incluiu
pacientes que apresentaram lesões classificadas na categoria
BI-RADS® 4. Os exames de RM de mamas foram avaliados
independentemente por dois radiologistas dedicados em
imagem da mama. Conforme critérios estabelecidos pelo
BIRADS fizeram a mesma análise para cada lesão quanto a
composição da mama, padrão de realce de fundo do
parênquima mamário, tipo de realce (nódulo e realce não
nodular) e curva cinética. Foram considerados como padrãoouro os resultados histológicos ou acompanhamento clínico e
por imagem por pelo menos 2 anos para aquelas pacientes
sem biópsia.
Resultados e discussão: Incluiu 199 lesões classificadas com
BI-RADS 4. A média de idade foi 49,8 anos, variando de 26 a 82
anos. Na avaliação subjetiva, 85 lesões foram classificadas
como BI-RADS® 4A, sendo 65 realces nodulares e 25 realces
não nodulares. 53 lesões foram classificadas como BI-RADS®
4B com confirmação benigna em 86,8% (n=46).Das 61 lesões
classificadas como BI-RADS® 4C, foi confirmada malignidade
em 60,7% (n=37). O valor preditivo positivo (VPP)para
malignidade das lesões nodulares foi avaliado
de acordo com as variáveis que apresentaram diferença
estatisticamente significativa, incluindo o realce de fundo do
parênquima, margens e padrão de captação (fase inicial) da
lesão nodular. Baseado nestes valores, foi elaborada uma
proposta de algoritmo para subcategorização objetiva das
lesões nas subcategorias 4A, 4B e 4C. Os resultados da
classificação objetiva foram comparados com a classificação
subjetiva para as lesões nodulares. Os valores de sensibilidade,
especificidade, VPP, VPN (valor preditivo negativo) e acurácia
para a classificação BI-RADS® subjetiva e objetiva para
lesões nodulares foram calculados.
Conclusões: A taxa de malignidade das lesões classificadas
como BIRADS 4 pela RM na nossa amostra foi de 24,3%. A
subcategorização das lesões nas categorias 4A, 4B e 4C
demonstrou ser viável tanto através da avaliação subjetiva dos
avaliadores, como através da avaliação objetiva utilizando o
modelo desenvolvido a partir do valor preditivo positivo dos
diferentes descritores utilizados.
Autor Responsável: Dra. Luciana Graziano
E-mail:lugraziano79@gmail.com
Palavras-Chave: Neoplasias da Mama/diagnóstico por
imagem.
Imagem
de
Difusão
por
Ressonância
Magnética/métodos

TL.11.002
PROTOCOLO ABREVIADO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NA
AVALIAÇÃO
DA
RESPOSTA
À
QUIMIOTERAPIA
NEOADJUVANTE NO CÂNCER DE MAMA
Autores: DORNELAS, E. C.; KAWASSAKI, C.; BOLZON, C.;
OLIVEIRA, R.; OLANDOSKI, M.; URBAN, L. A. B. D.; RABINOVICH,
I.; ESPOSITO, S. E.
Instituição: HEALTH SCIENCES POSTGRADUATE PROGRAM,
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
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Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Desenvolver um protocolo
de ressonância magnética abreviado para avaliação da
resposta ao tratamento quimioterápico neoadjuvante do
carcinoma mamário invasivo, com desempenho diagnóstico
equivalente ao do protocolo completo.
Material(is) e método(s): Estudo retrospectivo, monocêntrico
e transversal. Este estudo incluiu 210 mulheres diagnosticadas
com carcinoma mamário invasivo sem outra especificação,
que foram submetidas à ressonância magnética mamária após
quimioterapia neoadjuvante, entre 2016 e 2020, em Curitiba,
Paraná, Brasil. Os exames de ressonância magnética foram
reavaliados, primeiro com acesso apenas ao SPAIR 3D axial
sem contraste e ao primeiro tempo pós-contraste; depois ao
segundo tempo pós-contraste; ao terceiro tempo póscontraste; e, finalmente, ao protocolo completo. O
desempenho diagnóstico (sensibilidade, especificidade, valor
preditivo positivo, valor preditivo negativo e acurácia) dos três
protocolos abreviados e do protocolo completo foi analisado
utilizando-se o teste não-paramétrico de Wilcoxon.
Resultados e discussão: A média de idade da população do
estudo foi de 47 anos. O desempenho diagnóstico dos
protocolos abreviados com três e quatro sequências, e do
protocolo completo, foi idêntico. O protocolo abreviado com
duas sequências mostrou maior especificidade (84,6%), mas
uma maior probabilidade de falso negativo (16,8%) e uma
menor sensibilidade (83,2%) do que os demais protocolos, que
mostraram valores de 81,3%, 8,4%, e 91,6%, respectivamente.
O protocolo abreviado com três seqüências mostrou uma
subestimação média de apenas 0,03 cm na medida do maior
eixo da lesão residual (p=0,008), mas uma redução média no
tempo de aquisição do exame de 75%.
Conclusões: O protocolo de ressonância magnética abreviado
com três sequências mostrou desempenho diagnóstico
equivalente ao do protocolo completo, mas com uma redução
de 75% no tempo de aquisição do exame.
Autor Responsável: Dr. Eduardo Carnier Dornelas
E-mail:carnier10@hotmail.com
Palavras-Chave: neoadjuvant chemotherapy, abbreviatedprotocol MRI, radiologic complete response, diagnostic
performance
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MEDICINA FETAL
ENSAIO PICTÓRICO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.12.003
RM FETAL: EXPERIENCIA EN URUGUAY
Autores: CARNELLI, C.; PARODI, A.
Instituição: HOSPITAL DE CLINICAS, UNIVERSIDAD DE LA
REPUBLICA, URUGUAY.
Introdução e objetivo(s): La resonancia magnética (RM) fetal
es una valiosa técnica complementaria de la ecografía
prenatal, útil en la detección y caracterización de anomalías
del desarrollo fetal. El objetivo de este trabajo es describir la
experiencia en la implementación de resonancia magnética
fetal en nuestro centro hospitalario en el período
comprendido entre enero 2021 y diciembre 2021.
Método(s): Se realizó un estudio descriptivo, observacional y
retrospectivo. Se analizaron los 30 estudios de RM Fetales
(RMF) solicitados y almacenados en el sistema PACS desde
enero 2021 hasta diciembre 2021, realizados en nuestro
servicio de imagenología.
Se realizaron estudios de resonancia fetal con sospecha de
patología torácica, abdominal, osteoarticular o neurológica.
Todos los estudios contaron con ecografía previa con sospecha
de patología, realizada por profesionales calificados. Los
estudios fueron realizados por la mañana, con la paciente en
ayunas, en un resonador Siemens Magnetom Avanto de 1.5
Tesla mediante secuencias SSFSE (HASTE), SS (TrueFISP) y
T1(SS-SPE). Se administró butilbromuro de escopolamina
20mg e/v. No se administró gadolinio. Los estudios fueron
interpretados por un docente con experiencia en resonancia
fetal.
Se evaluaron las características demográficas y clínicas,
incluyendo edad, semanas de gestación, tipo de gestación
(embarazo único o múltiple), patologías encontradas,
concordancia con ecografía y cambios en el tratamiento.
Discussão: Todas las pacientes tenían indicación para la
realización de RMF por patología descubierta previamente en
ecografía, con el fin de confirmarla, determinar
complicaciones asociadas, clasificar la gravedad, brindar
asesoramiento pre y posparto,establecer el pronóstico, y
valorar eventuales tratamientos prenatales o conductas y
tramientos posnatales.
El estudio fue bien tolerado por las pacientes. Del total de las
pacientes, solo una de ellas presento contracciones uterinas
durante la RM, que determino su finalizacion pero las
imágenes obtenidas fueron diagnosticas.
Conclusões: La RMF es útil en el diagnóstico fetal
proporcionando la información suficiente para actuar con
seguridad a gineólogos, neonatólogos y pediatrías.así como
también a los ginecólogos. No es un método para el control
rutinario del embarazo, pero es considerada el estudio
complementario a realizarse ante la sospecha de patología
fetal, sin efectos adversos materno-fetales.

E-mail: carnelli.carlos@gmail.com
Palavras-Chave: RMF, US, MRI, FMRI

RELATO DE CASO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.12.001
GESTAÇÃO PERITONEAL COM FETO VIVO: RELATO DE CASO
Autores: SCATOLA, F.; WILTGEN, A.; AVILLA, T.; FESTUGATTO,
J. R.; ZENI, R.; BIAZUS, P. G.; PAZ, S.; MENETRIER, M.;
BAVARESCO, A. P.
Instituição: HOSPITAL GERAL DE CAXIAS DO SUL
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A incidência de gravidez
ectópica (GE) é 1-2% das gestações, ocorrendo em 95% nas
trompas. Um evento raro na obstetrícia é a GE na cavidade
abdominal, ocorrendo em menos de 1% dos casos. Na grande
maioria dos casos, ocorre a morte fetal por insuficiência
placentária. Relatamos um caso de GE abdominal com feto
vivo viável ao nascimento.
História clínica: Paciente feminina, 27 anos, com história
prévia de uma GE no corno uterino esquerdo em 2014, vem ao
serviço para realizar a primeira ultrassonografia (US) de uma
nova gestação. Na US, foi descrito feto vivo com batimentos
cardiofetais presentes localizado na cavidade abdominal, com
útero materno rechaçado à direita e aparente inserção
placentária posterior ao útero materno, com idade gestacional
estimada em 25 semanas e 1 dia e peso fetal aproximado de
670 gramas. Realizada ressonância magnética complementar
à US, que demonstrou feto localizado na fossa ilíaca/flanco
direito, com porção cefálica entre a bexiga e o reto e membros
inferiores junto a alças intestinais. Placenta implantada na
região anexial esquerda. Foi indicada angiotomografia de
abdome para planejamento cirúrgico, demonstrando
vascularização arterial placentária através da artéria uterina e
da ovariana esquerdas, com drenagem venosa pela veia
gonadal ipsilateral. Realizada interrupção programada da
gestação com 28 semanas, sem intercorrências, sendo feita
retossigmoidectomia e histerectomia total. O recém nascido
pesou 960 gramas e foi encaminhado para cuidados
intensivos. Realizada radiografia do RN com poucas horas de
vida para controle de cateteres e sondas.
Discussão e diagnóstico: A GE tem apresentação variável
conforme a distorção anatômica provocada e dependendo da
inserção placentária. A morbimortalidade materna está
altamente relacionada à dificuldade na extração placentária
devido à aderência em órgãos adjacentes. Os exames de
imagem são úteis para o diagnóstico e planejamento do parto
e manejo adequado da parturiente.
Conclusões: A GE abdominal é rara e há poucos estudos na
literatura, ainda mais com feto nascido vivo e viável. É de suma
importância o seu reconhecimento precoce por métodos de
imagem para manejo materno-fetal adequados.
Autor Responsável: Dra. Fernanda Scatola
E-mail: fernandascatola@gmail.com
Palavras-Chave: gestação, ectópica, peritoneal
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PD.12.002
DIAGNÓSTICO
PRÉ-NATAL
DE
ENCEFALOCELE
FRONTOETMOIDAL
USANDO
ULTRASSONOGRAFIA
BIDIMENSIONAL E TRIDIMENSIONAL: RELATO DE CASO
Autores: RIOS, L.M.; SOUZA, J.M.; GONÇALVES, S.T.S.;
NASCIMENTO, J.M.S.; RIOS, L.T. L.
Instituição: CENTRO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA
E PERINATOLOGIA - CEUSPE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Demonstrar os aspectos
ultrassonográficos bidimensionais e tridimensionais da
encefalocele frontoetmoidal.
História clínica: Primigesta de 21 anos foi encaminhada para a
nossa instituição, devido à presença de defeito em região
frontal fetal. Na ocasião, estava com 35 semanas e 3 dias de
gravidez. Não havia relato de anomalias no exame do primeiro
trimestre. Ultrassonografia bidimensional (US2D) mostrou
defeito em crânio medindo 1,9 cm em seu maior diâmetro com
herniação de tecido encefálico medindo 3,4 x 2,7 cm na região
frontoetmoidal, associada a hipertelorismo orbitário.
Ultrassonografia tridimensional (US3D) em modo de
reconstrução de superfície e multiplanar possibilitou a
avaliação das relações anatômicas entre massa herniária e
estruturas da linha média da face. Os achados permitiram
melhor compreensão do caso pela equipe neurocirúrgica. Foi
programada a interrupção da gestação com 39 semanas e 5
dias. Recém-nascido do sexo feminino com peso de 3.270g foi
encaminhado à unidade de terapia intensiva para melhor
avaliação. Após uma semana de internação, recebeu alta
hospitalar com programação de avaliação da equipe
neurocirúrgica.
Discussão e diagnóstico: A encefalocele é o defeito menos
comum do tubo neural com prevalência estimada de 0,85:10.000 de nascidos vivos em países desenvolvidos. As
encefaloceles primárias congênitas incluem quatro tipos,
occipital, sincipital, basal ou de convexidade. A encefalocele
sincipital é classificada em frontoetmoidal, interfrontal e
associadas a fendas craniofaciais. Na ultrassonografia, o
diagnóstico é possível durante a avaliação morfológica no
primeiro trimestre entre 11-14 semanas de gestação com taxa
de detecção de encefalocele em torno de 80 %. No caso
apresentado, o diagnóstico não foi feito no exame do primeiro
trimestre. A suspeita da malformação ocorreu em exame
ultrassonográfico realizado no final do segundo trimestre
quando gestante foi referenciada para o pré-natal
especializado. Nessa ocasião, o detalhamento diagnóstico foi
realizado por US3D. A US2D/US3D com reconstrução de
superfície bem como utilização do modo multiplanar
possibilitam melhor compreensão da extensão da
encefalocele e do grau de comprometimento das estruturas
cerebrais.
Conclusões: Há poucos casos na literatura abordando o
diagnóstico pré-natal de encefalocele frontoetmoidal usando
US3D. O US3D permite a avaliação das relações entre a massa
herniária e outras estruturas do cérebro.
Autor Responsável: Profa. LIVIA RIOS
E-mail: liviariosusg@gmail.com
Palavras-Chave: Frontoethmoidal encephalocele, prenatal
period, ultrasonography
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MEDICINA NUCLEAR

RELATO DE CASO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.13.003
CIRURGIA RADIOGUIADA COM ANTÍGENO DE MEMBRANA
ESPECÍFICO DA PRÓSTATA MARCADO COM TECNÉCIO-99M
PARA A RESSECÇÃO DE LINFONODOS PÉLVICOS NO CÂNCER
DE PRÓSTATA
Autores: YAMAGA, L.Y.I., CUNHA, M. L.., , BARBOZA, M.,
ALVIERI, F., IACONE, V., KORKES, F., SALLES, M. P., LESSA, P. F.,
NOGUEIRA, S. A., WAGNER, J., VITOR, T. OSAWA, A., CAMPOS
NETO, G. C., CARVALHAES, F., OLIVEIRA, J. C. S., FONSECA, R.
Q., THOM, A.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O PET/CT com antígeno de
membrana específico da próstata marcado com 68Ga (PSMA68Ga) fornece o estadiamento confiável em pacientes com
câncer de próstata (CaP). No entanto, a identificação
intraoperatória de linfonodos (LN) metastáticos detectados
nas imagens de PET/CT pode ser um grande desafio quando
apresentam pequenas dimensões e/ou localização atípica.
Neste contexto, a cirurgia radioguiada (CRG) com PSMA
representa um método promissor para a detecção destas
lesões metastáticas.
Descrevemos o caso de um paciente com CaP que foi
submetido à CRG usando gamma probe para a identificação de
LNs regionais metastáticos detectados no estadiamento préoperatório pelo PET/CT com PSMA-68Ga.
História clínica: RELATO DO CASO: Paciente de 57 anos com
CaP, ISUP 3, nível de PSA 25,7 ng/mL, sem evidência de doença
metastática no estadiamento pré-operatório com cintilografia
óssea e ressonância magnética.
O PET/CT com PSMA-68Ga demonstrou captação anormal
sugestiva de processo neoplásico com alta expressão de PSMA
na próstata e em LNs ilíacos internos e pararretais esquerdos
medindo até 0,9 cm de diâmetro.
Foi indicada prostatectomia radical aberta, linfadenectomia
pélvica estendida e CRG com PSMA-99mTc.
O paciente
recebeu uma injeção endovenosa de 592 MBq (16 mCi) de
PSMA-99mTc. O LN pararretal esquerdo captante no PET/CT
com PSMA-68Ga apresentou acúmulo de PSMA-99mTc no
SPECT/CT obtido 2 horas após a administração do traçador.
Esta metástase foi identificada no intraoperatório utilizando o
gamma probe. A peça cirúrgica radiomarcada detectada in
vivo foi confirmada por medida ex vivo e correspondeu ao LN
metastático com expressão de PSMA , conforme resultado da
análise histopatológica.
Discussão e diagnóstico: DISCUSSÃO: O uso intraoperatório do
gamma probe foi de grande valor na identificação e ressecção
de um LN metastático subcentimétrico, localizado fora das
cadeias
linfonodais
rotineiramente ressecadas na
linfadenectomia estendida.
Até onde sabemos, esta é a primeira cirurgia radioguiada com
PSMA-99mTc em nosso país. Um número maior de pacientes
e o seu acompanhamento de longo prazo são necessários para

determinar o futuro papel da CRG por PSMA para detecção
intraoperatória e ressecção de lesões metastáticas em
pacientes com CaP.
Conclusões: A CRG utilizando PSMA-99mTc é promissora e
parece ser de grande valor para a detecção intraoperatoria e
ressecção de metástases do CaP.
Autor Responsável: Profa. Lilian Yamaga
E-mail: itayay@hotmail.com
Palavras-Chave: 99mTc-PSMA, Prostate, Lymphadenectomy,
SPECT/CT
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NEURORRADIOLOGIA
ENSAIO PICTÓRICO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.14.010
TUMORES NEURONAIS E GLIONEURONAIS MISTOS:
CORRELAÇÃO IMAGEM X PERFIL MOLECULAR
Autores: SABINO, M. M. O; SANTOS, M., BERTANHA, R.;
IQUIZLI, R.; CARNEIRO, A.; PAES, V. R.; GODOY, L. F.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN HOSPITAL
DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO HOSPITAL DE BRAGA E.P.E,
PORTUGAL
Introdução e objetivo(s): Os tumores neuronais e
glioneuronais mistos são um grupo de neoplasias compostas
por tecido neural e elementos gliais em porções variáveis, mais
frequente em crianças e adultos jovens. A maioria destas
lesões apresenta baixo grau e está relacionada a perfis
moleculares específicos. A ressonância magnética é uma
modalidade de imagem amplamente utilizada na
neurorradiologia e é capaz de demonstrar características
distintivas destes tumores, embora ocasionalmente possa
haver sobreposição dessas características. É importante que o
neurorradiologista tenha entendimento básico do perfil
genético destes tumores, para auxiliar a prever e direcionar o
diagnóstico por imagem antes do tratamento. O presente
estudo tem como objetivo revisar a nova classificação de 2021
da OMS sobre tumores do sistema nervoso central,
especificamente, o tópico relacionado aos tumores neuronais
e glioneuronais mistos, assim como demonstrar a associação
entre determinados achados de imagem e seus perfis
moleculares.
Método(s): Ensaio pictórico sobre os principais achados de
imagem dos tumores neuronais e glioneuronais mistos em
casos dos departamentos de imagem de três hospitais.
Discussão: A classificação de 2021 da OMS sobre tumores do
sistema nervoso central contempla 14 tumores no grupo dos
tumores neuronais e glioneuronais mistos, todos eles
associados a perfis moleculares alterados. No passado, o
diagnóstico e prognóstico desses tumores era exclusivamente
baseado nos achados histológicos. No entanto, certos
marcadores têm demonstrado informação de grande valor
prognóstico, e atualmente, foram adicionados como
biomarcadores para graduação e prognóstico.
Conclusões: Os tumores neuronais e glioneuronais mistos
ocorrem principalmente em crianças e adultos jovens e,
geralmente, são lesões de baixo grau. Embora os achados
histopatológicos continuem sendo o padrão-ouro para o
diagnóstico de tumores do sistema nervoso central, a
neuroimagem pode ajudar a estreitar os diagnósticos
diferenciais e fornecer informações únicas antes do
tratamento.
Autor Responsável: Dra. Milena Maria Ouchar Sabino
E-mail: mi.ouchar@hotmail.com
Palavras-Chave:
glioneuronaltumors,
neuronaltumors,
neuroradiology,
molecularprofiles,
tumoresneuronais,
tumoresneurogliais, neurorradiologia
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PD.14.013
PSEUDOTUMOR
RETRO-ODONTOIDE:
UM
ENSAIO
PICTÓRICO
Autores: OSAKI, V. M.; TRAPP, B.; DE OLIVEIRA, L. A. DE S.;
TAKAI, T. Y.; FILHO, D. A. D.
Instituição: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
Introdução e objetivo(s): O Pseudotumor retro-odontoide é
definido como o aumento de tecidos moles na transição
craniocervical, ao redor das estruturas ligamentares. As causas
de seu aparecimento podem estar relacionadas a processos
inflamatórios, instabilidade local, luxação e subluxação, dentre
outros. Sendo assim, o radiologista tem papel fundamental na
detecção do pseudotumor através de suas características de
imagem, que podem variar desde espessamento dos tecidos
moles retro-odontoides, até grandes massas. Neste trabalho
reunimos diversos casos de pseudotumor retro-odontoide e
discutimos os principais aspectos de imagem e suas
etiopatogenias.
O objetivo deste ensaio pictórico é apresentar as principais
alterações de imagem observadas no pseudotumor retroodontoide, abordar a fisiopatologia e os principais
diagnósticos diferenciais.
Método(s): O desenvolvimento deste estudo foi feito com
base em pesquisa teórica, realizada por meio de uma revisão
de literatura do tema proposto, além da seleção de
identificados em nosso serviço.
Discussão: O pseudotumor retro-odontoide representa uma
designação sindrômica que envolve uma grande variedade de
doenças da articulação atlantoaxial. Sendo assim, existem
diversos mecanismos fisiopatológicos que impactam no seu
aparecimento.
A articulação atlantoaxial é formada pelas vértebras de C1,
atlas, e C2, áxis, a qual apresenta uma protuberância no
sentido cranial que parte do corpo de sua vértebra, chamado
de processo odontoide ou dente. Ele se articula com o arco
anterior de C1. A estabilização primária desta articulação é
feita pelo ligamento cruciforme (banda longitudinal e
ligamento transverso) e de maneira secundária pelos
ligamentos apical e alares.
De modo geral, a fisiopatologia da doença está relacionada a
instabilidade da articulação atlantoaxial, levando a um
aumento de partes moles, podendo estar relacionada, ou não,
a ruptura do ligamento cruciforme, principalmente do
ligamento transverso.
Apesar de ser uma entidade incomum, o pseudotumor retroodontoide é um importante achado de imagem que pode
indicar a presença de doenças sistêmicas. Sendo assim, os
exames de imagem possuem fundamental importância em seu
diagnóstico.
Conclusões: Podemos concluir que as lesões retro-odontoides
exigem o conhecimento a cerca da fisiopatologia de seu
surgimento, assim como a capacidade de uma avaliação
minuciosa sobre a transição craniocervical por parte do
radiologista, com a finalidade de obter-se um diagnóstico
preciso, fornecendo maiores subsídios para o seu diagnóstico.
Autor Responsável: Dr. Victor Monsores Osaki
E-mail: monsores.rad1@gmail.com

Palavras-Chave:
Pseudotumor,
Retro-odontoide,
ligamentares, Craniocervical, Atlantoaxial, Instabilidade

PD.14.017
HEMORRAGIAS ENCEFÁLICAS INTRAPARENQUIMATOSAS:
INSIGHTS ALÉM DO DIAGNÓSTICO
Autores: DUARTE, A.; GHISLERI, L.; FREITAS, M. B.; IUTAKA, T.;
PACHECO, F. T.; SCOPPETTA, T. L. P. D.; NUNES R. H.; MAIA JR.,
A. C. M..; AMARAL, L. L. F.; ROCHA, A. J.
Instituição: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO PAULO DASA GRUPO FLEURY HOSPITAL DA
BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO
Introdução
e
objetivo(s):
As
hemorragias
intraparenquimatosas não-traumáticas representam cerca de
15% de todos os acidentes vasculares intracranianos e seu
pronto reconhecimento é imperativo para que possamos
entender a localização e gravidade da hemorragia, o risco de
lesões secundárias a síndromes herniárias e de hipertensão
intracraniana. O reconhecimento de hemorragia é
fundamental, porém insuficiente para orientar o tratamento e
estimar o prognóstico: precisamos identificar sua causa.
Método(s): Causas prevalentes de hemorragia intracraniana
incluem, entre outras, a hipertensão arterial sistêmica,
angiopatia amiloide cerebral, aneurismas, malformações
vasculares e infartos hemorrágicos (venosos e arteriais).
Discussão: A partir de casos selecionados de quatro
instituições este trabalho tem por objetivo discutir o papel dos
estudos de imagem na avaliação etiológica da hemorragia e de
suas complicações. Através de uma abordagem topográfica e
de características de imagem exemplificamos padrões
reconhecíveis das principais causas de hemorragia
parenquimatosa, tanto primárias quanto secundárias.
Conclusões: Além disso, para que nenhum detalhe passe
despercebido, proporemos um fluxograma a ser seguido nos
casos de hemorragia intraparenquimatosa, pontuando as
características que merecem maior atenção e sistematizando
a análise.
Autor Responsável: Dr. Angelo Chelotti Duarte
E-mail: angelochelotti@gmail.com
Palavras-Chave: HEMORRHAGES, avch, INTRAPARENCHYMAL

PD.14.018
SINAL DO MISMATCH T2-FLAIR: MEU SINAL MALVADO
FAVORITO
Autores: DUARTE, A.; GHISLERI, L.; FREITAS, M. B.; IUTAKA, T.;
PACHECO, F. T.; SCOPPETTA, T. L. P. D.; NUNES R. H.; MAIA JR.,
A. C. M..; AMARAL, L. L. F.; ROCHA, A. J.
Instituição: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE SÃO PAULO DASA GRUPO FLEURY HOSPITAL DA
BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): Elucidar a caracterização e os
critérios para a aplicação do sinal do mismatch T2-FLAIR,
descrito como um dos principais radiofenótipos da
neurorradiologia, com especificidade próxima a 100% na
identificação de gliomas difusos de baixo grau (II e III) do tipo
adulto, IDH-mutado 1p/19q não-codeletado.

Método(s): No entanto, para que se obtenha tal acurácia, os
sinais devem ser interpretados de forma estrita e rigorosa,
tendo em vista sua baixa sensibilidade. Além dos preceitos
básicos para se aplicar os critérios, de lesão com alto sinal em
T2 que sofre redução no FLAIR, a exceção de halo de hipersinal,
outros achados devem ser respeitados.
Discussão: A partir disso, apresentaremos casos selecionados,
demonstrando dicas práticas e possíveis armadilhas para que
se atinja o maior valor preditivo positivo possível ao se deparar
com um provável mismatch T2-FLAIR.
Apresentaremos, ainda, diagnósticos diferenciais baseados
em casos em que o sinal mismatch T2-FLAIR poderia ser
erroneamente empregado até mesmo por um radiologista
experiente (“falso positivo”).
Conclusões: Por fim, exploraremos as aplicabilidades práticas
do correto reconhecimento do sinal mismatch T2-FLAIR,
abordando brevemente seu impacto no tratamento e
prognóstico dos pacientes.
Autor Responsável: Dr. Angelo Chelotti Duarte
E-mail: angelochelotti@gmail.com
Palavras-Chave: MISMATCH T2-FLAIR, IDH-mutant, 1p/19qintact, Glioma, radiophenotypes

PD.14.019
ENSAIO PICTÓRICO DAS VARIAÇÕES ANATÔMICAS, LESÕES
BENIGNAS E MALIGNAS DO CLIVUS
Autores: FÉ, T. S. M.; BERTANHA, R.; GODOY, L.F. S.; SUMI, D.
V.; LOUREIRO, R. M.; TAMES, H. L. V. C.; IQUIZLI, R.; SABINO,
M. M. O.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): O clivus é um osso central na base
do crânio, formado a partir do basiofenóide e dos ossos
basioccipitais. Apresentando uma origem embriológica
complexa incluindo a notocorda e margeando estruturas
importantes como a sincondrose esfeno-occipital, seios
esfenoidais, recebe o plexo venoso vertebral (cujas veias não
possuem válvulas) e por isso são mais propensas a apresentzar
maior incidência de lesões secundárias.
O objetivo deste ensaio pictórico é revisar as variações
anatômicas, assim como as lesões (benignas e malignas) que
podem envolver o clivus.
Método(s): Realizar revisão pictórica dos principais achados
de imagem das variações anatômicas do clivus como: fossa
navicularis magna, canalis basilaris medianus, foveola faríngea
(fossa faríngea), canal craniofaríngeo, fissura transversa
basilar (fissura de Sauser) e lesões de clivus como: cordoma,
displasia fibrosa, hemangioma, mieloma e metástase.
Também entidades que podem se originar de estruturas
adjacentes e se estender ao clivus: condroma,
condrossarcoma,
cisto
neuroentérico,
carcinoma
nasofaríngeo,
macroadenoma
hipofisário
invasivo,
colesteatoma, meningioma, pneumatização incompleta e
mucocele.
Discussão: Embora o clivus apresente uma origem
embriológica complexa e esteja pre-disponível para inúmeras
lesões malignas e lesões "não me toque", muitas vezes é uma
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estrutura negligenciada e parcialmente estudada em exames
de imagem do encéfalo.
Conclusões: O conhecimento das variações anatômicas, assim
como as lesões do tipo leave-me-alone e lesões agressivas do
clivus, auxiliam o radiologista a buscar ativamente essas
alterações no clivus, melhorando os laudos médicos e
modificando o prognóstico do paciente.
Autor Responsável: Dra. Taíla Moura Fé
E-mail: tailamourafe@gmail.com
Palavras-Chave: Clivus, lesões, anatomia, crânio

PD.14.022
MALFORMAÇÕES ARTERIOVENOSAS INTRACRANIANAS
PEDIÁTRICAS: PADRÕES DE IMAGEM.
Autores: SANTOS D., RODRIGUES, J., SOLDATELLI M., INADA B.,
MORIMOTO T., HATANO N, AMARAL L., OMAR S., MARUSSI V.,
CAMPOS C.
Instituição: BP - A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÂO PAULO
Introdução e objetivo(s): As malformações arteriovenosas
intracranianas pediátricas são anomalias vasculares raras, de
natureza diversa e podem ser marcadamente diferentes.
Os objetivos deste trabalho são:
- descrever a fisiopatologia das malformações arteriovenosas
em crianças.
- dentro de cada malformações arteriovenosas, discutir e
ilustrar as principais características radiológicas e clínicas.
- revisar casos ilustrativos em diferentes modalidades de
imagem.
Método(s): Analisamos retrospectivamente 27 casos de
malformações vasculares intracranianas em crianças em nosso
serviço.
Discussão: Os shunts arteriovenosos cerebrais pediátricos
geralmente apresentam maior incidência de lesões multifocais
e de alto fluxo, shunts arteriovenosos remotos induzidos,
trombose / ectasia venosa, atrofia cerebral rápida e
manifestações sistêmicas.
Embora a maioria das classificações de malformações
vasculares
sejam
baseadas
em
características
angioarquiteturais e histomorfológicas, existem certas
malformações vasculares que não se enquadram em nenhuma
categoria, apontando para um espectro de entidades
patológicas sobrepostas.
Classificar esses tipos de shunt de acordo com o espaço
anatômico com reconhecimento da drenagem venosa permite
identificar e prever possíveis consequências por meio de sua
função venosa em um cérebro em desenvolvimento.
Shunts arteriovenosos pial:
- Malformação arteriovenosa esporádica
• Comunicação entre uma artéria e uma veia através de um
“nidus”.
- Fístula Arteriovenosa
• Comunicações diretas entre o sistema arterial e venoso do
cérebro.
• Em pacientes pediátricos, com fístulas únicas ou múltiplas
deve ser considerado o diagnóstico de telangiectasia
hemorrágica hereditária (THH).
Fístulas arteriovenosas durais:
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• Supercrescimento da parede do seio venoso e
desenvolvimento anormal de espaço venoso nos seios
sigmóide e transverso e tórcula.
• As fístulas arteriovenosas durais pediátricas são
extremamente raras e apresentam um curso clínico mais
agressivo.
Malformação aneurismática da veia de Galeno:
Conclusões: Uma descrição precisa dos shunts arteriovenosas
pediátricos é fundamental para a compreensão da história
natural e orientação do tratamento. Portanto, é importante
estabelecer um diagnóstico correto para propor uma
abordagem eficaz.
Autor Responsável: Dra. Danielly Viana Monteiro Santos
E-mail: danivms.dm@gmail.com
Palavras-Chave: pediatric, vascular, malformations

PD.14.036
RETINOBLASTOMA: UM GIGANTE PARA OS PEQUENOS
Autores: CANCELA, K.P.P.; VALADARES, E.J.A.; FONSECA,
A.P.A.; PINCERTO, R.C.M.; SETUGUTI, M.S.
Instituição: HOSPITAL SAMARITANO / UNITED HEALTH GROUP
(UHG)
Introdução e objetivo(s): O retinoblastoma é a neoplasia
maligna intraocular mais comum da infância, sendo
diagnosticado geralmente entre os três e os cinco anos de
idade. Eles são subdivididos em esporádicos e hereditários,
mas em ambas as situações ocorre mutação bialélica do gene
retinoblastoma (RB-1) Podem ser uni ou bilaterais, tendo
como manifestação mais frequente a leucocoria ou a perda do
reflexo de olho vermelho. O diagnóstico por imagem auxilia no
estadiamento e na propedêutica da doença, sendo voltado
para descrever a extensão intraocular do retinoblastoma, bem
como o acometimento extraocular e intracraniano, além de
detectar metástases sistêmicas quando presentes. Com isso,
os objetivos desta exposição são rever, discutir e ilustrar os
principais padrões de imagem do retinoblastoma,
familiarizando os radiologistas que são membros-chaves na
equipe de tratamento multidisciplinar.
Método(s): Após estudar os arquivos digitais da nossa
instituição, selecionamos alguns casos ilustrativos com
diagnóstico confirmado de retinoblastoma, abordando alguns
padrões de imagem mais típicos, bem como outros achados
inesperados, além de registrar casos de complicação e
seguimento da doença, ressaltando os achados que implicam
no prognóstico da mesma.
Discussão: A ressonância magnética é a modalidade de
escolha para o estadiamento pré-tratamento do
retinoblastoma. Inicialmente, ela permite detectar a lesão
intraocular, descrevendo a sua disposição espacial. A maioria
das lesões acometem a retina ou o espaço subretinal, com ou
sem envolvimento vítreo, achados que possibilitam a
diferenciação desse tumor. O exame permite também
caracterizar a extensão extraocular do tumor, incluindo a
gordura retrobulbar ou até mesmo apresentar disseminação
pelo nervo óptico. Os exames de imagem são importantes
também no rastreio de eventual tumor neuroectodérmico
primitivo intracraniano associado a retinoblastoma

(retinoblastoma trilateral). Além disso, a ressonância tornouse essencial no seguimento dos casos na atualidade, uma vez
que permite analisar a resposta terapêutica à quimioterapia
intra-arterial.
Conclusões: Os radiologistas têm um papel importante na
propedêutica de pacientes com retinoblastoma, tornando-se
necessária a constante atualização e revisão das diferentes
formas de apresentações por imagem desses tumores.
Autor Responsável: Dra. Karolina Pinto Pelegrini Cancela
E-mail: karolp4@hotmail.com
Palavras-Chave: Retinoblastoma, ressoância, magnética,
padrões, imagem, terapia

PD.14.040
MALFORMAÇÕES DO DESENVOLVIMENTO CORTICAL:
CLASSIFICAÇÃO E ASPECTOS DE IMAGEM
Autores: ARAUJO, L. C.; SOUSA, R. M. G.; SUCUPIRA, J. M. F.;
ARAUJO, L. C.; ANDRADE, P. M.; MEDEIROS, M. E. Q.
Instituição: HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO
Introdução e objetivo(s): Malformações do desenvolvimento
cortical são um grupo heterogêneo de anormalidades do
sistema nervoso central, causados pela interrupção das
sequências normais de desenvolvimento devido à falta de
expressão gênica normal, pela produção de um gene anormal
ou pela interrupção da função de um gene por causas
externas, como infecção ou isquemia. O objetivo desse estudo
é ilustrar a classificação dos distúrbios da formação cortical e
as principais características por imagens desses distúrbios.
Método(s): Revisão de casos do banco de dados dos autores.
Discussão: Existem diferentes classificações dos distúrbios da
formação cortical. Esses distúrbios podem ocorrer durante os
estágios de proliferação, migração ou organização do córtex:
•
Grupo I: malformações secundárias à proliferação
anormal glial e neuronal ou apoptose
A: proliferação reduzida ou apoptose acelerada (microcefalias
congênitas)
B: aumento da proliferação ou diminuição da apoptose
(megalencefalias)
C: proliferação anormal (disgenesia e displasia focal e difusa).
•
Grupo II: malformações devido à migração neuronal
anormal
A: heterotopia
B: lisencefalia
C: heterotopia subcortical e displasia sublobar
D: cobblestone
•
Grupo
III:
malformações
secundárias
ao
desenvolvimento pós-migratório anormal
A: polimicrogiria e esquizencefalia
B: sem fissuras ou calcificações, que podem ser genéticas ou
disruptivas
C: displasias corticais focais
D: microcefalia pós-migratória.
Conclusões: Distúrbios da formação cortical são uma causa
importante de atraso no desenvolvimento e epilepsia, sendo o
reconhecimento dos principais padrões imagens uma
ferramenta valiosa no diagnóstico desses distúrbios.
Autor Responsável: Dra. Luziany Carvalho Araújo

E-mail: luziany_cz@hotmail.com
Palavras-Chave: Cortical development, Cortical dysplasia,
Lissencephaly, Malformation, Polymicrogyria, Diagnostic
Imaging

PD.14.042
NEM TODO CISTO É ARACNOIDE. PISTAS RADIOLÓGICAS
PARA O DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS LESÕES CÍSTICAS
CONGÊNITAS.
Autores: CABRERA FILHO, F.D. (1) ; COSTA, R.S. (1) ; NEVES
FILHO. E.J.L. (1) ; CORREA, D.G. (1); WILNER, N.V. (1, 2,3)
Instituição: 1 - INSTITUTO ESTADUAL DO CÉREBRO PAULO
NIEMEYER, RIO DE JANEIRO, BRASIL 2 - GRUPO FLEURY DE
MEDICINA DIAGNÓSTICA, RIO DE JANEIRO, BRASIL 4 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO,
BRASIL
Introdução e objetivo(s): Descrever as principais sequências
de RM necessárias para o diagnóstico das principais lesões
císticas congênitas intracranianas, inclusive com o uso de
técnicas mais recentes como o T2 CUBE/SPACE para avaliação
do fluxo liquórico no caso de cistos aracnoides.
Discutir os principais achados por imagem dessas lesões, com
foco nos cistos de inclusão epitelial (dermoides e
epidermoides), cistos aracnoides e neuroentericos.
Fornecer um fluxograma resumido para auxiliar no diagnóstico
diferencial.
Método(s): Foram analisados exames de Ressonância
magnética do nosso instituto, realizados em aparelhos de 1,5T
(Avanto - Siemens e Optima - GE). As imagens foram
interpretadas por uma equipe de neurorradiologistas, dois
deles com mais de 10 anos de experiência. A maior parte dos
casos possui confirmação histopatológica.
Discussão: A utilização de um protocolo de ressonância
magnética adequado para o diagnóstico dessas lesões
necessita de uma avaliação cuidadosa pelo radiologista que
acompanha o exame, para avaliar a necessidade de sequências
adicionais, como por exemplo sequências com saturação de
gordura e sequências volumétricas fortemente pesadas em T2.
A combinação dos achados de imagem dessas diversas
sequências nos permite chegar ao diagnóstico correto na
maioria dos casos, ou pelo menos estreitar as possibilidades
de diagnósticos diferenciais.
O fluxograma proposto no nosso trabalho pode ser utilizado
especialmente pelos radiologistas não especialistas como guia
para auxiliar no diagnóstico diferencial dessas lesões.
Conclusões: As lesões císticas congênitas, embora incomuns,
frequentemente podem ser um desafio diagnóstico para o
radiologista menos experiente e para o não especialista. A
Ressonância magnética é suficiente para estabelecer um
diagnóstico correto obter um diagnóstico correta na grande
maioria dos casos, se realizadas um protocolo adequado, o
que é essencial em diversos casos, especialmente para o
planejamento cirúrgico, se necessário.
Autor Responsável: Dr. Ferdinand Dueñas Cabrera Filho
E-mail: ferdinanddcf@gmail.com
Palavras-Chave: congenital, cysts, arachnoid, neurenteric,
dermoid, epidermoid
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PD.14.043
AS MÚLTIPLAS FACES DO GANGLIOGLIOMA
Autores: COSTA, R.S.; CABRERA FILHO, F. D.; NEVES FILHO,
E.J.L.; CORREA, D.G.; WILNER,N.V.;
Instituição: 1-INSTITUTO ESTADUAL DO CÉREBRO PAULO
NIEMEYER. RIO DE JANEIRO-BRASIL 2- FLEURY MEDICINA E
SAÚDE. RIO DE JANEIRO- BRASIL
Introdução e objetivo(s): Neoplasia glioneuronal composta
por células maduras ganglionares e gliais, podendo se originar
de qualquer parte do encéfalo e da medula espinhal, mas com
maior predileção pelo lobo temporal, sendo a principal causa
de epilepsia do lobo temporal. Tem pico de incidência em
crianças e adultos jovens (10-20 anos).
Método(s): Demostrar as múltiplas formas de apresentação
dos gangliogliomas, supra e infratentoriais, considerando o
seu papel no diagnóstico diferencial das lesões sólido-císticas
intracranianas em crianças e adultos. Os casos foram
selecionados do arquivo de um centro de referência de
neurocirurgia do sudeste do Brasil.
Discussão: O aspecto mais comum é a de lesão sólido-cística,
geralmente sem restrição à difusão ou hiperperfusão,
podendo apresentar calcificações, acometendo mais
frequentemente o lobo temporal. O diagnóstico diferencial é
amplo, variando conforme a topografia da lesão, desde com
neurocitoma central para as formas intraventriculares até os
gliomas de alto grau para as formas anaplásicas.
Conclusões: O ganglioma é uma neoplasia de variadas
apresentações, podendo acometer qualquer parte do
encéfalo, devendo ser sempre considerado no diagnóstico
diferencial de lesões sólido-císticas. Quando se apresenta de
forma sólida ou infiltrativa é praticamente indistinguível de
outros gliomas de alto grau.
Autor Responsável: Sr. Rangel de Sousa Costa
E-mail: rangeldesousa1@hotmail.com
Palavras-Chave: Glioneuronal, Solid-cystic, MRI

PD.14.050
SEQUÊNCIA DE PERFUSÃO CEREBRAL ASL E SUAS APLICAÇÕES
CLÍNICAS
Autores: PASQUARELLI, A., FILHO, F. C., GUARESEMIN, P. A. L.,
RAMIN, L.F
Instituição: INSTITUTO DE RADIODIAGNÓSTICO RIO PRETO –
ULTRA-X
Introdução e objetivo(s): Arterial spin labeling (ASL) é uma
sequência de ressonância magnética (MR) usada para avaliar
o fluxo sanguíneo cerebral não de forma invasiva, marcando
magneticamente o influxo de sangue. Neste trabalho, serão
revisadas as principais técnicas de aquisição, bem como as
aplicações clínicas.
Método(s): Selecionamos casos representativos de nossa
instituição de diversas condições neurológicas avaliadas pela
técnica ASL e os correlacionamos com dados pertinentes da
literatura.
Discussão: Variações patológicas na perfusão podem ser
observadas em várias condições neurológicas incluindo
isquemia aguda e crônica, vasculopatia, malformações
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vasculares, tumores, trauma, infecção/inflamação, epilepsia e
demência.
Atualmente, as principais áreas de interesse têm sido as
doenças cerebrovasculares, demência e neuro-oncologia. Na
doença cerebrovascular, ASL é de particular interesse devido à
sua natureza quantitativa e sua capacidade de determinar
territórios arteriais cerebrais. No acidente vascular cerebral
agudo, permite avaliar a circulação colateral na zona
penumbra e na doença cerebrovascular crônica, a extensão e
a gravidade do comprometimento da perfusão cerebral. A
sequência também permite detectar e acompanhar
malformações arteriovenosas. Na propedêutica de pacientes
com demência, ASL é proposta como alternativa diagnóstica
ao PET. Pode ser facilmente adicionada ao protocolo de rotina
de ressonância magnética estrutural. Em pacientes com
doença
de
Alzheimer
estabelecida
e
demência
frontotemporal, são observados padrões de hipoperfusão
semelhantes aos padrões de hipometabolismo observados no
PET. Estudos em tumores cerebrais indicam uma alta
correlação entre áreas de aumento do fluxo sanguíneo
cerebral medido com ASL e de aumento do volume sanguíneo
cerebral, medido com a técnica de perfusão dinâmica com
contraste.
Conclusões: A utilização da sequência ASL tem aumentado
exponencialmente
com
o
seu
aperfeiçoamento,
concomitantemente, também surgiram diversas novas
aplicações.
Autor Responsável: Dra. Aline Pasquarelli
E-mail: alinepasquarelliresidencia@gmail.com
Palavras-Chave: ASL, neurorradioloy, magnetic resonance,
cerebral blood flow, perfusion, brain tumour, cerebrovascular
disease

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)
PI.14.001
SÍNDROME PHACE: O QUE O RADIOLOGISTA PRECISA SABER?
Autores: CARVALHO, V. M.; MARINHO, D. M.; MONTEIRO, A.
C.; MEDEIROS, G. O. C.; NETO, M. M.
Instituição: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE / LIGA
NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER
Introdução e objetivo(s): A síndrome PHACE consiste na
associação entre hemangiomas segmentares craniofaciais
infantis e várias manifestações extracutâneas, com a maioria
dos pacientes manifestando um fenótipo incompleto. O
objetivo desta exposição é discutir os principais aspectos
clínicos e radiológicos da síndrome PHACE, destacando o papel
do radiologista no diagnóstico inicial e na avaliação de
potenciais complicações.
Método(s): Revisão da literatura e exposição de casos
didáticos da nossa instituição.
Discussão: A síndrome PHACE (acrônimo para P - posterior
fossa malformations; H - hemangiomas; A - arterial anomalies;
C - coarctation of the aorta and other cardiac defects; E - eye
abnormalities) é considerada uma das síndromes
neurocutâneas mais comuns da infância, sendo observada em

cerca de 2 a 3% dos casos de hemangiomas infantis, com
predileção pelo gênero feminino (9:1). O hemangioma infantil
é o tumor benigno mais frequente na população pediátrica,
geralmente sem manifestações sistêmicas associadas. Em
casos de hemangiomas extensos e segmentares,
especialmente na face, escalpo e na região cervical,
recomenda-se investigação clínica e por imagem para
descartar alterações extracutâneas relacionadas à síndrome
PHACE, já que esta associação ocorre em 20-31% dos casos,
segundo vários estudos.
As manifestações extracutâneas mais comuns incluem
anormalidades arteriais cerebrais (hipoplasia, dolicoectasia,
curso anômalo e anastomoses fetais persistentes),
malformações na fossa posterior (malformação de DandyWalker e displasia/hipoplasia unilateral ou bilateral do
cerebelo), anomalias cardíacas e aórticas (defeito do septo
interventricular, ducto arterioso patente e coarctação de
aorta) e achados oculares (anomalias vasculares da retina,
persistência da vascularização fetal, hipoplasia do nervo
óptico). Também são considerados critérios diagnósticos
maiores as deformidades esternais, incluindo fenda esternal e
rafe supraumbilical.
Conclusões: Hemangiomas infantis segmentares devem
suscitar a busca por anormalidades relacionadas à síndrome
PHACE, sendo os exames de imagem imprescindíveis na
detecção dos achados radiológicos anteriormente discutidos.
O radiologista, portanto, têm papel fundamental dentro da
equipe multidisciplinar, contribuindo não só com a suspeita
diagnóstica inicial, como também no monitoramento de
possíveis complicações.
Autor Responsável: Dra. Dandara Marinho
E-mail: dandarammarinho@gmail.com
Palavras-Chave:
Síndrome
PHACE,
radiologia,
neurorradiologia

RELATO DE CASO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.14.007
CISTOS DE INCLUSÃO INTRADURAL E MEDULA ANCORADA
APÓS
CIRURGIA
FETAL
PARA
CORREÇÃO
DE
MIELOMENINGOCELE
Autores: SOARES, F. J.; VIEIRA, J. F.; CARVALHO NETO, A. C.;
NASCIMENTO, L. C.; SIQUEIRA, C. C.; MELO, A. P. C.
Instituição: RA / SABIN MEDICINA DIAGNÓSTICA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo desse estudo é
reportar um caso de desenvolvimento de cistos de inclusão
(CIs) intradural, após correção de mielomeningocele no
período fetal (fMMC).
História clínica: Menino de 2 anos de idade com diagnóstico
pré-natal de mielomeningocele e síndrome de Chiari tipo 2,
realizou cirurgia com 23 semanas de idade gestacional para
correção da mielomeningocele, comparece para avaliação por
ressonância magnética (RM), com disfunção esfincteriana,
alterações sensitivas e motoras.

Discussão e diagnóstico: CIs da coluna vertebral derivados do
tecido cutâneo, como cistos dermoides e epidermoides, são
lesões benignas raras, correspondendo a <1% dos tumores da
coluna vertebral. Relatos de casos de crianças que foram
submetidas à cirurgia intraútero para correção de
mielomeningocele e que desenvolveram posteriormente
síndrome da medula ancorada (SMA), associado aos CIs no
período pós-natal, levantaram a suspeita de que esse
procedimento aumenta o risco para formação de CIs
sintomáticos. O termo SMA é reservado para os que
apresentam sintomas urinários e neurológicos, como fraqueza
muscular, dor, disfunções e atraso no desenvolvimento motor
do membro inferior. A causa dos CIs após correção fetal de
mielomeningocele (fMMC) permanece controversa. Eles
podem ser adquiridos após trauma, punção lombar ou
cirurgia, como correção de mielomeningocele, devido
implantação de tecido viável dérmico/epidérmico. CIs
sintomáticos são tratados cirurgicamente.
Os CIs do nosso paciente eram lombossacrais e intradurais,
extramedulares, bem circunscritos, levemente hiperintensos
ao líquido cefalorraquidiano (LCR) em T1, com fina
impregnação periférica, e levemente hipointensos ao LCR em
T2 e STIR. Medula ancorada associada também foi encontrada,
com cone medular posicionado no nível de L5-S1, com os CIs.
Conclusões: O paciente apresentou cistos de inclusão
extramedulares na coluna vertebral e síndrome da medula
ancorada, após correção fetal de mielomeningocele,
provavelmente como resultado de implantação de elementos
de inclusão epidérmica associados à sua mielomeningocele. A
cirurgia foi agendada para ressecção dos CIs sintomáticos.
Autor Responsável: Dr. Adalberto Cerqueira de Carvalho Neto
E-mail: adalbertow3@hotmail.com
Palavras-Chave: intradural inclusion cyst, myelomeningocele,
tethered cord syndrome, fetal surgery, dermoid cyst,
epidermoid cyst

PD.14.014
ACERULOPLASMINEMIA: RELATO DE DOIS CASOS
Autores: GUEDES, F.B., TSUNO, N.S.G., RIBEIRO, F.A.
Instituição: EXAME/DASA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar dois casos de
aceruloplasminemia com achados de ressonância magnética
(RM) encefálicos e abdominais.
História clínica: Caso 1: Paciente do sexo feminino, com 36
anos de idade, diabética há 3 anos com rápida progressão para
uso de insulina, submetida a ressonância magnética do crânio
para investigação de aumento da ferritina sérica de longa data,
assintomática no momento da realização dos exames.
Caso 2: Paciente do sexo masculino, com 31 anos, investigando
aumento de ferritina sérica há dez anos, também
assintomático.
Ambos os pacientes possuiam pesquisa genética para
hemocromatose negativa e ceruloplasmina abaixo dos níveis
normais. O Caso 2 teve diagnóstico genético confirmado.
Discussão e diagnóstico: A aceruloplasminemia é uma doença
autossômica recessiva, causada por mutação no gene da
ceruplasmina localizado no braço longo do cromossomo 3.
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Essa patologia é caracterizada laboratorialmente por baixos
níveis séricos de ferro e cobre, ceruloplasmina baixa ou
indetectável, ferritina sérica elevada e anemia microcítica. Os
pacientes podem ser assintomáticos ou apresentar a tríade
clássica de Diabetes mellitus, degeneração retiniana e
manifestações neurológicas, as mais comuns são redução
cognitiva, blefarospasmo e alterações nos movimentos.
Por ter um papel crítico no transporte e redução de ferro, a
deficiência de ceruloplasmina determina acúmulo sistêmico
desse metal, demonstrado nos exames de ressonância
magnética do sistema nervoso central (SNC) através de
deposição nos núcleos caudado, rubro e denteado, putâmen,
tálamo, globo pálido, substância nigra e córtex e em região
abdominal pela deposição pancreática e hepática, que pode
ser quantificada.
Conclusões: A deposição de ferro no SNC pode acontecer
antes da manifestação de sintomas neurológicos, portanto, é
de extrema importância que o radiologista saiba reconhecer
os achados de imagem da aceruloplasminemia.
Autor Responsável: Dra. FERNANDA BACAGINI GUEDES
E-mail: fernanda.guedes34@gmail.com
Palavras-Chave: Aceruloplasminemia, ferro, RM

PD.14.015
RELATO DE CASO: DOENÇA DE ROSAI-DORFMAN:
EXTRAGANGLIONAR
Autores: OKAMURA, R. ; YOSHIMI, N. T. ; PANIZZA, P.S.B. ;
OLIVETTI, B.C. ; ORTHMANN, N.C. ; SGANZERLA, B.C.
Instituição: HOSPITAL LEFORTE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrição sucinta do
propósito do estudo/Objetivos:
A Doença de Rosai-Dorfman (DRD) ou Histiocitose Sinusal com
Linfadenopatia Maciça (SHML) é uma patologia rara e benigna,
cujos aspectos de imagem são pouco específicos, o que pode
dificultar seu diagnóstico. Este trabalho tem como objetivo
descrever os principais aspectos de imagem da DRD por meio
de RELATO DE CASO de um paciente jovem sem
comorbidades, com queixa de alteração visual.
História clínica: Material e métodos/História clínica:
Paciente do sexo masculino, 27 anos, admitido no pronto
socorro com queixa de cefaleia, turvação visual e ambliopia há
2 anos, exibindo piora há 1 semana. Realizada ressonância
magnética que evidenciou uma lesão expansiva extra-axial de
contornos lobulados na região parietal esquerda, com sinal
intermediário em T1 e alto sinal em T2, intenso realce ao
contraste paramagnético e focos de baixo sinal na sequência
SWAN, restrição à difusão, cujo anatomopatológico era
compatível com doença de Rosai Dorfman.
Discussão e diagnóstico: Discussão e diagnóstico:
A Doença de Rosai-Dorfman (DRD) é uma entidade clínica rara
e benigna, geralmente apresentando linfonodomegalia
cervical bilateral. Usualmente acomete pacientes jovens, 80%
dos casos ocorrendo abaixo dos 20 anos de idade. A etiologia
ainda é incerta, podendo relacionar-se com alterações da
resposta imune e agentes infecciosos, possivelmente HPV 6 ou
Epstein-Barr. Estima-se que quase metade dos pacientes
desenvolvam manifestações extra-ganglionares da doença, a
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maior parte delas acometendo a região da cabeça e pescoço.
Por essa razão, apesar da menor incidência, deve-se pesquisar
outros sítios de acometimento. O diagnóstico definitivo é feito
a partir de estudo histológico, pois os achados de imagem são
pouco específicos, admitindo diversos diagnósticos
diferenciais, como meningioma, linfoma, histiocitose de
células de Langerhans, doença de Lyme, entre outros. Na
maioria dos casos é uma doença autolimitada. Não há um
tratamento específico, em alguns casos é realizado
corticoterapia, quimioterapia, radioterapia e tratamento
cirúrgico.
Conclusões: Diante deste quadro, tendo em vista os poucos
relatos de casos descritos na literatura, é importante que o
radiologista tenha compreensão dos principais achados de
imagem da patologia, de forma a contribuir para o diagnóstico
e tratamento adequados.
Autor Responsável: Dr. RODRIGO OKAMURA
E-mail: rodrigookamura@gmail.com
Palavras-Chave: Doença de Rosai-Dorfman, Histiocitose
Sinusal com Linfadenopatia Maciça, rara

PD.14.020
O PAPEL DA NEUROIMAGEM EM AVC MIMETIZADOR
CAUSADO POR FÍSTULA ARTERIOVENOSA DURAL
APRESENTANDO-SE COM CONVULSÃO
Autores: FAGUNDES, M.C.; TEIXEIRA, B.C.A.
Instituição: HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar um caso de fístula
arteriovenosa (FAV) dural manifestada por episódio convulsivo
simulando acidente vascular cerebral (AVC) diagnosticada por
avaliação minuciosa de neuroimagem após sangramento com
trombólise.
Revisar os principais simuladores de AVC isquêmico e destacar
a importância da neuroimagem para exclusão de
contraindicações à trombólise nesse cenário, melhorando o
manejo.
História clínica: Paciente masculino, 81 anos, com histórico de
revascularização do miocárdio há 10 anos, apresentou
movimentos involuntários clônicos de face e cervical à direita,
seguidos de irresponsividade e, ao acordar, hemiparesia
direita e afasia, sendo encaminhado a hospital terciário em
protocolo de AVC, onde realizou-se trombólise após
angiotomografia computadorizada (ATC) de crânio (FIG. 1),
inferindo isquemia de circulação anterior esquerda. Evoluiu
com melhora parcial dos déficits. Embora sem outras queixas,
TC de controle (FIG. 2) identificou hemorragia.
Ressonância magnética (RM) do encéfalo (FIG. 3A-E) mostrou
aumento de vasos na região occipitotemporal esquerda
próxima ao sangramento intraparenquimatoso, sugerindo
FAV, já presente na ATC de entrada (FIG. 3F), além de alteração
de sinal no hipocampo esquerdo, compatível com crise
convulsiva recente.
Arteriografia (FIG. 4) confirmou FAV dural occipital,
realizando-se tratamento endovascular (FIG. 5).
Discussão e diagnóstico: FAVs representam 15% das
malformações arteriovenosas, sendo mais comuns em

mulheres de meia-idade. Podem se manifestar com
convulsões e déficits focais que mimetizam um AVC isquêmico.
É essencial considerar os imitadores, como convulsões (13%),
síncope, enxaqueca, etc., no diferencial de uma suspeita de
isquemia, para evitar o uso inadequado de medicamentos
caros e com potencial de complicações.
A busca por FAV dural intracraniana em TC de crânio costuma
ser limitada e ATC e/ou sequência SWI da RM permitem sua
melhor identificação, demonstrando veias corticais
anormalmente aumentadas e tortuosas. Imagens ponderadas
em difusão e perfusão por RM podem ajudar no diagnóstico.
As convulsões decorrentes de FAVs podem ser efetivamente
controladas através do tratamento da malformação.
Conclusões: É importante manter a suspeição para déficits
devido a FAVs como simuladores de AVC, especialmente em
mulheres mais jovens sem fatores de risco cardiovascular,
evitando-se a trombólise desnecessária e prejudicial. Nesse
contexto, ATC e RM multimodal do encéfalo podem contribuir
na avaliação e no manejo.
Autor Responsável: Dra. MARÍLIA DA CRUZ FAGUNDES
E-mail: mfagundes_90@hotmail.com
Palavras-Chave: STROKEMIMIC, ARTERIOVENOUSFISTULA,
SEIZURE, THROMBOLYSIS, NEUROIMAGING

PD.14.023
ACIDENTE POR ESCORPIÃO COM ACOMETIMENTO
NEUROLÓGICO EM PACIENTE PEDIÁTRICO: RELATO DE CASO
Autores: SANTOS, T. B. V.; PIMENTEL, L. F. C.; CARVALHO,
G.B.S.; LYRA, T. G.
Instituição: HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever os achados de
imagem e evolução de um caso pediátrico de picada de
escorpião com repercussões neurológicas.
História clínica: Paciente, masculino, 02 anos e 08 meses,
vítima de acidente escorpião cursando com rebaixamento do
nível de consciência, edema agudo de pulmão e choque
cardiogênico. Apresentou decorticação e rigidez dentária
evoluindo com parada cardiorrespiratória. Após reanimação,
necessitou de ventilação mecânica por 07 dias, com suporte
na unidade de terapia intensiva. Evoluiu com melhora clínica
durante o internamento. Segue em acompanhamento devido
sequelas neurológicas, como alterações motoras, cognitivacomportamental e sensorial.
Discussão e diagnóstico: O envenenamento por escorpião
pode acometer diversos sistemas, dentre eles o
cardiovascular, respiratório, hematológico, renal e
neurológico. Em relação às manifestações neurológicas, foram
relatados na literatura episódios de convulsões, disfunção
autonômica e acidente vascular encefálico (isquêmico ou
hemorrágico), sendo este último a causa mais prevalente de
acometimento neurológico no adulto. Em concordância com o
contexto do paciente pediátrico, que apresenta mais
frequentemente acometimento do sistema nervoso central, o
presente caso apresentou alteração da substância branca. O
achado presente na Ressonância Magnética foi hipersinal em
T2/FLAIR com restrição à difusão acometendo de maneira
simétrica a substância branca subcortical e profunda

bilateralmente. Em exame posterior, observou-se
reversibilidade parcial dos achados, porém evoluindo com
redução volumétrica encefálica global.
Conclusões: A leucoencefalopatia tóxica é um padrão de
imagem que pode estar associado ao escorpionismo,
principalmente em crianças, que podem ser vítimas de
manifestações neurológicas mais graves. A evolução do
quadro, com melhora parcial dos achados, está provavelmente
associada à capacidade de neuroplasticidade pediátrica.
Autor Responsável: Dra. Taisa Vieira
E-mail: taisabvieira@gmail.com
Palavras-Chave:
Scorpion
accident,
Toxic
leukoencephalopathy, Pediatric

PD.14.026
UM CASO RARO DE RAIVA HUMANA: ACHADOS DE IMAGEM
Autores: DIAS, E.N.; MOREIRA, T.V.S.; GOMES, M.A.P.;
SANTOS, R.M.; MEMÓRIA, T.C.O; CRUZ, M.R.M.S.; PEREIRA,
A.H.L.M.; ROCHA, P.G.M.; AGUIAR, J.O; NEIVA, F.G.C.;
GODINHO, A.M.R.; SILVA JÚNIOR, J.P.; LEAL, F.W.B.
Instituição: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO MARANHÃO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar a história clínica e
os achados de imagem de um caso de raiva humana.
História clínica: Masculino, 2 anos, zona rural, sofreu
mordedura de uma raposa no joelho esquerdo, não obteve
atendimento médico após o ocorrido. Após 1 mês, evoluiu
com febre alta, agressividade e alterações da marcha.
Procurou serviço de urgência, onde foi medicado com
sintomáticos. Depois de 1 semana, evoluiu com episódios
convulsivos e sialorreia, sendo transferido para serviço de
referência, onde realizou exames complementares. A
ressonância magnética (RM) feita na primeira semana de
internação evidenciou discreta alteração de sinal nos núcleos
denteados, na porção posterior da ponte e no aspecto medial
dos pedúnculos cerebelares médios. Ao longo de 1 mês houve
deterioração do quadro clínico. O estudo controle evidenciou
o surgimento de significativa alteração de sinal nucleocapsular
e talâmica bilateral, bem como focos corticais/subcorticais
occipitotemporoparietais e frontais bilaterais, além do
aumento das alterações infratentoriais previamente descritas
e da caracterização de atrofia encefálica difusa. O diagnóstico
de raiva humana foi feito por meio da saliva, sendo o paciente
submetido a suporte clínico e falecendo após 41 dias de
internação hospitalar.
Discussão e diagnóstico: A encefalite por raiva é uma infecção
aguda do sistema nervoso central causada por um vírus RNA
da família dos rabdovírus. A transmissão para humanos
geralmente é através da mordida de animais infectados como
cães, gatos e outros animais selvagens. O período de
incubação varia de 2 a 8 semanas, e os sinais dependem das
suas duas formas: encefalite clássica (80%) e paralítica (20%),
sendo o quadro inicial mais inespecífico (febre, anorexia e dor)
seguido de sinais clássicos como hidrofobia, sialorreia e
agressividade. O aspecto na RM é o hipersinal T2/FLAIR nas
áreas acometidas e aumento da área de edema com a
progressão da doença.
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Conclusões: O diagnóstico da raiva é essencialmente clínico e
exige um alto grau de suspeição. A descrição de achados de
imagem é extremamente rara devido o acometimento
fulminante da doença (encefalite), porém quando o quadro
clínico é menos expressivo (paralítica), a correlação radiológica
pode ser importante.
Autor Responsável: Dra. Emille Nascimento Dias
E-mail: emille.nascimento@hotmail.com
Palavras-Chave: raiva, encefalite, ressonancia

PD.14.027
CONTRIBUIÇÃO DA RESSONANCIA MAGNÉTICA NA
SINDROME DE WERNICKE: RELATO DE CASO EM UM
ADOLESCENTE
Autores: SHINOMIA, S. GALGARO, D.P. DE LIMA, P.H.P. ISSA,
M.C.F. SANTOS, J.G.C.O. BIGHETI, C.P. ANTUNES, P.E.H.
ROQUE, R.T.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DE BOTUCATU
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Apresentar um caso de
encefalopatia de Wernicke (EW) na adolescência, aumentando
o número de casos na literatura, com destaque para a imagem
na elucidação de uma doença subdiagnosticada, de
complicações graves cujo tratamento precoce é
imprescindível.
História clínica: Paciente masculino, 13 anos, em tratamento
de meduloblastoma, referia fraqueza, náuseas e turvação
visual. Evolui com nistagmo, taquicardia, hipotensão, quadros
convulsivos e flutuação do nível de consciência, sendo
necessária internação. Durante investigação, a ressonância
magnética (RM) evidenciou alterações de sinal bilaterais e
simétricas de corpos mamilares e estruturas periventriculares,
além de outras supra e infratentoriais, achados sugestivos de
EW. Foi iniciada reposição de tiamina por 07 dias, após 14 dias
do início dos sintomas, com sua remissão parcial,
apresentando em última consulta, labilidade emocional, perda
de memória recente e incontinência fecal esporádica.
Discussão e diagnóstico: A EW, manifestação da deficiência de
tiamina, acomete cerca de 2% da população, sendo o número
de suspeitas clínicas muito inferior. Cerca de 75% dos
pacientes sem terapia adequada desenvolvem danos
neurológicos permanentes, com 20% evoluindo para morte.
Em pediatria, os números parecem semelhantes, sendo 1/3
dos diagnósticos feitos postmortem. Ocorre pelas perdas
neuronais simétricas e desmielinização em corpos mamilares,
cerebelo, núcleos vestibular, olivares inferiores e
hipotalâmicos. Sua tríade clássica, embora rara (17% dos
casos), inclui disfunções oculomotoras, cerebelares e delirium,
sendo
outras
manifestações
nistagmo,
alterações
respiratórias, hipotensão, taquicardia, pelo acometimento do
tronco encefálico, e até mesmo amnésia retrógrada recente,
pelo acometimento do circuito diencéfalo-hipocampal,
sintomas observados no caso. Uma vez que as alterações
clínico-laboratoriais são por vezes inespecíficas e em estágios
iniciais, sutis ou ausentes, os estudos de imagem contribuem
para exclusão de diferenciais, com achados da RM sugestivos
para a patologia: hipersinal em T2 dos corpos mamilares,

72

52ª Jornada Paulista de Radiologia

regiões periaquedutais e talâmicas, podendo acometer ainda
gânglios da base, tronco encefálico e lobos frontais.
Conclusões: EW é considerada uma emergência por gerar
comprometimento
neurológico
permanente.
Sua
apresentação é frequentemente inespecífica, sendo
diagnóstico e terapêutica precoce difícil. A RM contribui como
importante ferramenta na investigação dessa doença
subdiagnosticada, tratável e de complicações graves, que
impactam severamente a qualidade de vida, principalmente
em estágios tão precoces como a infância e adolescência.
Autor Responsável: Dra. Suzana Shinomia
E-mail: sshinomia@gmail.com
Palavras-Chave: Wernicke, Ressonância, adolescente, Imagem

PD.14.030
SÍNDROME SCALP ASSOCIADO A MELANOMA PRIMÁRIO DO
SISTEMA NERVOSO CENTRAL
Autores: ISSA, M.C.F.; SHINOMIA, S.; VEGA, M.B; BARBOSA,
B.E.C.; BAILÃO, G.F. ; ANTUNES, P.E.H.; ROQUE, R.T
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DE BOTUCATU ( FMB - UNESP)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo deste estudo é
relatar uma síndrome rara contribuindo para o
enriquecimento da literatura e atentar os médicos
radiologistas para esse diagnóstico frente a associação dos
achados.
História clínica: O paciente é do sexo masculino, a termo, filho
de pais não consanguíneos. Sua mãe não tinha comorbidades
ou relato de uso de drogas teratogênicas durante a gravidez.
Foi encaminhado ao dermatologista devido a lesões cutâneas
desde o nascimento.
Discussão e diagnóstico: O exame físico revelou extensas
placas cabeludas castanho-escuras associadas a múltiplas
pequenas lesões satélites. No couro cabeludo e na hemiface
esquerda havia placa alopécica amarelada. Além disso, no
couro cabeludo, havia áreas alopécicas com aspecto
membranoso e ausência de pele. As lesões eram compatíveis
com nevo melanocítico congênito gigante com satelitose, nevo
sebáceo e aplasia cutis (hipóteses confirmadas por exame
histopatológico). Já estava em acompanhamento com
oftalmologista devido a dermóide limbo bilateral.
A tomografia computadorizada do cérebro revelou formação
sólida, expansiva, hiperdensa com realce heterogêneo ao meio
de contraste, causando grande efeito de massa e
determinando herniação subfalcina, localizada na região
frontoparietal esquerda. Realizada abordagem neurocirúrgica
da massa, com visualização de lesão escurecida e
vascularizada. O exame histopatológico confirmou a hipótese
clínica de melanoma do SNC .
Conclusões: Diante dos achados clínicos e dos raros relatos na
literatura, o diagnóstico foi assinalado como síndrome SCALP
associada a melanoma do SNC.
A síndrome do nevo sebáceo (SNS) é caracterizada por nevos
sebáceos extensos em conjunto com várias malformações
extracutâneas,
sendo
elas
oculares,
neurológicas,
musculoesqueléticas. A síndrome SCALP é uma variante do
SNS caracterizada pela associação de malformação do sistema

nervoso central, aplasia cútis congênita, dermóide límbico e
nevo melanocítico congênito gigante. Até o momento, este é
o quinto relato de síndrome SCALP na literatura e, neste caso,
o paciente evoluiu com melanoma do sistema nervoso central
(SNC).
Atualmente, paciente apresenta progressão das lesões
cutâneas e do SNC.
Além da exuberância clínica das lesões, é notável a ocorrência
de melanoma no sistema nervoso central, com evolução
desfavorável. Pacientes com síndrome SCALP devem ser
acompanhados de perto devido ao risco de malignidade:
desenvolvimento
de
melanoma,
bem
como
o
desenvolvimento de tumores anexiais malignos do nevo
sebáceo.
Autor Responsável: Dra. Maria Célia Franco Issa
E-mail: mc_issa@hotmail.com
Palavras-Chave: SCALP, NEURORRADIOLOGIA, MELANOMA

PD.14.039
TUMOR FIBROSO SOLITÁRIO MENÍNGEO: RELATO DE CASO
DE UMA ENTIDADE RARA, SUAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS,
RADIOLÓGICAS E ANÁTOMO-PATOLÓGICAS.
Autores: SHINOMIA, S. DE LIMA, P.H.P. GALGARO, D.P. ISSA,
M.C.F. CONCEIÇÃO, J.N. ROQUE, R.T. ANTUNES, P.E.H.
Instituição: HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DE BOTUCATU
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar um caso de Tumor
Fibroso Solitário (TFS) meníngeo, neoplasia mesenquimal rara,
e utilizá-lo para revisar seus achados de imagem principais,
comparando-os aos diagnósticos diferenciais mais críticos,
além dos achados clínicos, histológicos e imunohistoquímicos.
História clínica: Paciente do sexo masculino, 57 anos,
hipertenso, referia cefaleia parietal à direita, intensa,
progressiva, sem fatores de piora ou melhora, associada a
náuseas. Já apresentava episódios cronicamente, embora
menos intensos, havendo nas últimas ocorrências, 03 crises
convulsivas, com perda de força em membros superiores após.
À ressonância magnética (RM), foi observada lesão extra-axial,
expansiva, de margens bem definidas, em íntimo contato com
tábua óssea interna em região parietal, de hipo/ isointenso em
T1, hipo em T2, intenso realce ao contraste, havendo edema
perilesional e efeito de massa importante no parênquima
adjacente. Foi então realizada ressecção total do tumor, com
diagnóstico anátomo-patológico de TFS.
Discussão e diagnóstico: O TFS é um tumor mesenquimal raro,
comumente pleural, sendo 2-4% dos tumores meníngeos e
menos de 1% dos de sistema nervoso central(SNC).
Juntamente com o Hemangiopericitoma, compõe uma
entidade de características clínicas e histológicas variáveis,
embora de mesma base genética (inversão do cromossomo
12q13), acometendo mais frequentemente dos 40-50 anos.
Predominantemente benigno, cerca de 20% dos casos
evoluem com recidivas e malignização. Suas características
radiológicas comuns, como elucidadas pelo caso, são de
massas extra-axiais, margens bem definidas, compressivas,
isointensas na TC e RM (T1), heterogêneas, com intenso realce
ao contraste, podendo sua densidade e intensidade de sinal

variar de acordo com seu grau e composição histológica (maior
celularidade, componente colagenoso, conteúdo vascular). De
acordo com sítio e suas características, diferencias como
meningioma fibroblástico, schwanoma, neurofibroma,
fibrossarcoma, devem ser levados em consideração,
destacando-se o primeiro, sendo a avaliação patológica de
grande valia. O tratamento de escolha é a exérese cirúrgica
visando ressecção completa, sendo a recidiva e malignização
incomuns com esquemas adjuvantes de tratamento pouco
eficazes.
Conclusões: O TFS é uma entidade rara, de apresentação
variada, mas características radiológicas pontuais. Embora
apresente semelhanças com outras entidades, sendo seu
diagnóstico histopatológico, seu reconhecimento nos exames
de imagem é de grande importância, contribuindo para o
manejo adequado e precoce dos pacientes.
Autor Responsável: Dra. Suzana Shinomia
E-mail: sshinomia@gmail.com
Palavras-Chave: Tumor, fibroso, solitário, meninge,
Ressonância

PD.14.041
UM CASO DE ENCEFALOPATIA APRESENTANDO O SINAL DO
GARFO NA RM EM PACIENTE DIABÉTICO EM DIÁLISE
Autores: RIBEIRO,D.H.; GONTIJO,G.F.; DA SIVA,R,E.;
PEREIRA,H,C.; OLIVEIRA, L.G.L.; CRABI,P.; ROCHA,M.F.;
RABELLO,G.V.; FREITAS,L.F.
Instituição: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALZIRA VELANO ALFENAS (MG)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): As lesões nos núcleos da
base com hipersinal na RM (Ressonância Magnética)
ponderada em T2 são chamadas de sinal do garfo. Esse achado
é observado principalmente em pacientes diabéticos com
encefalopatia urêmica com acidose metabólica, embora
também haja relatos em pacientes com cetoacidose, síndrome
do desequilíbrio da diálise, intoxicação e após tratamento
medicamentoso (por exemplo, metformina).
Relatamos um paciente diabético em hemodiálise com
distúrbio de consciência que apresentou o sinal do garfo na
RM ponderada em T2.
Em pacientes em diálise que apresentam distúrbios da marcha
e da consciência, o sinal do garfo na (Tomografia
Computadorizada) TC cerebral e na RM ponderada em T2 pode
ser útil para o diagnóstico diferencial.
História clínica: Um homem de 52 anos que fazia hemodiálise
de manutenção três vezes por semana há três anos por causa
de nefropatia diabética desenvolveu distúrbios da marcha e da
consciência e uma resposta lenta durante a conversa .
Não havia achados neurológicos anormais no exame físico. No
entanto, lesões bilaterais simétricas dos gânglios da base
foram observadas na TC.
A RM mostrou lesões simétricas bilaterais dos núcleos da base
com hipersinal em T2, (sinal do garfo lentiforme).
Discussão e diagnóstico: Encefalopatia metabólica com lesões
nos núcleos da base são relatadas em pacientes em
hemodiálise. O sinal do garfo é composto pelos seguintes
elementos : O braço lateral do garfo corresponde à cápsula
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externa edematosa. A “haste” do garfo é formada pela fusão
de cápsulas externas e internas edematosas. O braço medial
se divide em dois, as lâminas medulares interna e externa, que
dividem o núcleo lentiforme em três componentes (o
putâmen, globo pálido externo e globo pálido interno).
O sinal do garfo pode ser visto em outras condições que
resultam em acidose metabólica, incluindo toxicidade por
metanol ou etilenoglicol e acidopatias, como acidemia
propiônica, deficiência de piruvato desidrogenase.
Conclusões: Em resumo, relatamos um paciente diabético em
hemodiálise com encefalopatia apresentando-se como o sinal
do garfo por síndrome diabética urêmica . Em pacientes em
diálise que apresentam distúrbios da marcha e da consciência,
o sinal do garfo na TC cerebral e na RM ponderada em T2 pode
ser útil para o diagnóstico diferencial.
Autor Responsável: Dra. Diva Helena Ribeiro Gontijo
E-mail: divahelenaribeiro@outlook.com
Palavras-Chave: lentiform fork sign, basal ganglia lesion,
diabetic uremic syndrome, metformin, consciousness
disturbance

PD.14.046
O TÍPICO DO ATÍPICO: UM RELATO DE CASO DE SÍNDROME
DE GOLDENHAR.
Autores: CINTRA, M. E. L.; MARTINS, R. M.; MACHADO, V. O.
Instituição: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E
READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A Síndrome de Goldenhar,
também conhecida como displasia óculo-aurículo-vertebral, é
uma rara condição congênita, esporádica e que engloba um
espectro heterogêneo de anomalias craniofaciais, tais como:
Microtia, hipoplasia mandibular assimétrica, dermoides
epibulbares, macrostomia unilateral, entre outros. Pode ainda
haver associação com cardiopatias congênitas e alterações no
sistema nervoso central, estas últimas apresentando-se mais
comumente como hipoplasia cerebral difusa, hidrocefalia e
disgenesia do corpo caloso. Sua etiologia é desconhecida, mas
sabe-se que é originada de defeitos no desenvolvimento do
primeiro e segundo arcos branquiais. O estudo objetiva
demonstrar um caso com as manifestações clássicas da
Síndrome de Goldenhar, para auxiliar os radiologistas neste
diagnóstico.
História clínica: Paciente masculino, 15 anos, com histórico de
hidrocefalia em uso de derivação ventrículo-peritoneal desde
o 1º dia de vida, além de meningocele sacral corrigida,
apresentou os seguintes achados clínicos: Disacusia bilateral,
hipoplasia malar, micrognatia, escoliose, aparente agenesia do
esplênio e rostro do corpo caloso, bem como retardo no
crescimento pôndero-estatural e no desenvolvimento
neuropsicomotor.
Discussão e diagnóstico: Realizou tomografia de crânio, na
qual foram evidenciados: Ausência do ramo mandibular e do
osso zigomático à direita, hipoplasia dos ventres musculares
do espaço mastigador direito, implantação auricular baixa
bilateral e microtia bilateral, hipoplasia e anteriorização dos
condutos auditivos externos, cavidades timpânicas
hipoplásicas, disgenesia das cadeias ossiculares, além de
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hipoplasia e atelectasia do seio maxilar esquerdo. Foi ainda
observada imagem nodular junto à topografia pré-auricular
direita, possivelmente relacionada a glândula parótida
ectópica. O conjunto de achados clínicos e radiológicos
consolidou o diagnóstico de Síndrome de Goldenhar. Este
paciente está atualmente aguardando cirurgias e em
seguimento por equipe multidisciplinar.
Conclusões: Nesse contexto, é demonstrado que os exames de
imagem apresentam grande relevância nesta síndrome, uma
vez que auxiliam na sua caracterização, na definição
diagnóstica e no planejamento cirúrgico, possibilitando a
implementação de intervenções interdisciplinares precoces, a
fim de evitar complicações a longo prazo. Diante disso, é
importante que os radiologistas estejam atentos e que saibam
buscar e caracterizar adequadamente os diversos achados da
síndrome.
Autor Responsável: Sr. Renan Machado Martins
E-mail: renanmachadomartins@gmail.com
Palavras-Chave: Goldenhar Syndrome, Oculo-auriculovertebral
dysplasia,
Microtia,
Hydrocephalus,
Ventriculoperitoneal shunt

REVISÃO DE LITERATURA
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.14.037
SÍNDROME DA ENCEFALOPATIA POSTERIOR REVERSÍVEL
(PRES) ASSOCIADA A COVID-19: UMA REVISÃO DE
LITERATURA
Autores: FRANCO, G.L.; TEIXEIRA, L.M.B.; SOUZA A.T.C.B.;
SILVA, W.R.; JÚNIOR, S.R.O.; FILHO, L.A.F;
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIÂNIA - HC-UFG
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Realizar uma revisão da
literatura sobre a síndrome da encefalopatia posterior
reversível (PRES) e suas apresentações associadas aos
pacientes com diagnóstico da infecção pelo coronavírus SARSCoV-2, publicados na literatura médica atual.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Revisão
bibliográfica que utilizou como fonte os bancos de dados
virtuais PubMed e Scielo para a pesquisa, aplicando-se os
termos “PRES”, “COVID” e “SARS-CoV-2”. A pesquisa foi
realizada dia 08 de janeiro de 2022, sendo selecionados 16
artigos.
Discussão: Apesar da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID19) apresentar quadro tipicamente respiratório, sabe-se que
pode haver a manifestação em outros sistemas, incluindo o
sistema nervoso central. Frequentemente, os sintomas
neurológicos são anosmia, alteração do nível de consciência,
tontura e cefaleia. Já existem na literatura atual, diversos
relatos de complicações mais raras, como acidente vascular
encefálico, leucoencefalopatia e doenças desmielinizantes. A
PRES
é
uma
síndrome
clínico-radiológica
rara,
majoritariamente reversível, cujo mecanismo fisiopatológico
não é bem estabelecido, mas frequentemente relacionada a

alterações da integridade da barreira hematoencefálica, por
perda da autorregulação e/ou disfunção endotelial. No
entanto, a síndrome apresenta fatores de risco bem descritos,
como insuficiência renal, picos hipertensivos e sepse, os quais
frequentemente estão associados como complicações da
COVID-19. Há aumento do risco também relacionado ao uso
de imunossupressores e drogas citotóxicas, também utilizado
nestes pacientes. Dentre os artigos selecionados, têm-se no
mínimo 37 casos relatados de pacientes com PRES associada a
COVID-19. Dentre as manifestações clínicas da PRES, podem
ocorrer cefaleia, convulsões, alterações visuais, confusão
mental e déficits focais neurológicos.
Conclusões: A PRES é uma síndrome neurológica rara, com
características radiológicas típicas, cuja incidência aumentou
nos últimos dois anos, associada a COVID-19 grave. O
mecanismo fisiopatológico da síndrome e COVID-19
permanece incerto, havendo fatores que influenciam direta e
indiretamente a sua ocorrência.
Autor Responsável: Dra. Geovana Louise Franco
E-mail: drageovanalouise@gmail.com
Palavras-Chave: neurological;, complications;, SARS-CoV-2

PD.14.049
CARACTERÍSTICAS DE NEUROIMAGEM DAS INFECÇÕES
ARBOVIRAIS EMERGENTES NAS AMÉRICAS
Autores: CORRÊA, D.G. (1,2); FREDDI, T.A.L. (3); CHAVES, C.G.
(4); HYGINO DA CRUZ JR, L.C. (1)
Instituição: 1 – DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA, CLÍNICA DE
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (CDPI)/DASA, AVENIDA DAS
AMÉRICAS, 4666, 302A, 303, 307, 325, 326, BARRA DA TIJUCA,
RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL, CEP: 2640- 102. 2 –
DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA, UNIVERSIDADE FEDERAL
FLUMINEN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Esta revisão descreve as
características de imagem das complicações neurológicas das
infecções emergentes por arbovírus no continente Americano,
a saber, Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s):
Arbovírus são vírus zoonóticos de RNA mantidos na natureza
em ciclos que envolvem artrópodes como vetores. Os
arbovírus que causam doenças em humanos são membros das
famílias Bunyaviridae, Togaviridae, Flaviviridae e Reoviridae. A
ressonância magnética (RM) é a modalidade de escolha para a
avaliação dessas complicações, pois proporciona maior
definição do parênquima encefálico e medular, em
comparação com a tomografia computadorizada (TC).
Crianças e adultos, inclusive idosos, podem apresentar
alterações de neuroimagem secundárias a essas infecções. Foi
realizada uma revisão da literatura dos aspectos de
neuroimagem das complicações neurológicas dessas
infecções, tendo como base artigos publicados em revistas
científicas indexadas no Pubmed.
Discussão: Esses vírus têm distribuições geográfica e
climaticamente restritas, devido a características ecológicas e
vetoriais particulares. As principais arboviroses emergentes
nas Américas são dengue, zika, febre amarela (Flaviviridae) e
chikungunya (Togaviridae). Todos esses vírus podem ser

transmitidos pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes
albopictus. Embora não sejam comuns, essas infecções estão
associadas a complicações neurológicas, caracterizadas
principalmente por hemorragia, encefalite, mielite,
encefalomielite disseminada aguda, síndrome de GuillainBarré e/ou malformações congênitas.
Conclusões: As infecções por arbovírus estão relacionadas a
um amplo espectro de complicações neurológicas. Embora
essas infecções não apresentem achados específicos de
neuroimagem, a associação de informações clínicas com as
características de neuroimagem pode sugerir a possibilidade
de infecção por arbovírus, principalmente em áreas
endêmicas.
Autor Responsável: Dr. Diogo Goulart Corrêa
E-mail: diogogoulartcorrea@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Dengue;, Chikungunya;, Zika, Febre amarela,
Arbovívurs, Neuroimagem

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)
PI.14.002
COMO O COMPUTADOR VÊ UMA IMAGEM: A IMPORTÂNCIA
DO JANELAMENTO PARA DEEP LEARNING
Autores: DA SILVA, L.O.; REIS, E.P.; OLEGARIO, T. M. M.; DA
SILVA, M. C. B.; RIBEIRO, G. A. S.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN (HIAE)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Demonstrar como o uso
da técnica de janelamento, na etapa de pré-processamento de
imagens de Tomografia Computadorizada (TC), tende a
melhorar substancialmente o desempenho de modelos de
aprendizagem de máquina.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Os
exames de TC são formados pelas unidades Hounsfield que é
associada aos valores de densidade dos diferentes tecidos
encontrados na imagem. Um exame pode apresentar uma
ampla quantidade de valores. Como exemplo, uma imagem de
12 bits pode representar 4096 valores diferentes para cada
pixel/voxel. Em projetos de aprendizado de máquina em visão
computacional, após a aquisição e separação dos dados, é
recomendado que se realize o pré-processamento das
imagens para realçar as estruturas de interesse. Neste sentido,
o uso do janelamento, que consiste em destacar estruturas
que se encontram em determinada faixa de escala de cinza,
pode facilitar o processo de aprendizagem. Por exemplo, se há
a necessidade de detectar na imagem uma estrutura subdural
de um crânio, pode-se aplicar um janelamento de 130-300 HU,
ou seja, todos os valores acima de 300 serão em cor branca,
abaixo de 130 serão em cor preta e os valores dentre essa
escala serão em tons de cinza. Desta forma, a estrutura de
interesse é destacada pois o algoritmo não terá que analisar
estruturas presentes em outras faixas de cinza para detectar
padrões.
Discussão: Modelos de aprendizado de máquina buscam
detectar padrões em uma grande quantidade de dados. No
caso de exames de TC, a elevada quantidade de informação
pode ser reduzida através da aplicação da técnica de
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janelamento que possibilita destacar várias estruturas
diferentes de uma mesma imagem, conforme ilustra a figura
1. O principal desafio deste estudo foi a busca de referências
bibliográficas que discutissem o uso da técnica de
janelamento.
Conclusões: A utilização de janelamento diminui a carga
computacional dos modelos de aprendizagem profunda além
de melhorar a qualidade da imagem que deverá ser aprendida
pelo algoritmo, dando a possibilidade que ele possa aprender
diversos elementos e padrões da imagem, com os múltiplos
tipos de janelamentos diferentes. Diversos estudos utilizam
esta técnica para melhorar o aprendizado dos seus modelos.
Autor Responsável: Dra. Maria Carolina Bueno da Silva
E-mail: mariacarolina.bueno@yahoo.com.br
Palavras-Chave: windowing, CT

TRABALHO ORIGINAL
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.14.002
AVALIAÇÃO DA ESPESSURA CORTICAL CEREBRAL EM
PACIENTES INFECTADOS PELO HIV COM DÉFICIT NA
MEMÓRIA DE TRABALHO
Autores: CABRAL, R. F.; CORRÊA, D. G.; ZIMMERMANN, N.;
TUKAMOTO, G; KUBO, T. T. A.; FONSECA, R. P.; SILVA, M.M.;
WILNER, N. V.; BAHIA, P. R. V.; GASPARETTO, E. L.; MARCHIORI,
E.
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
(UFRJ) CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA (CDPI-DASA) PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL INSTITUTO
ESTADUAL DO CÉREBRO PAULO NIEMEYER
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Alterações nas regiões
corticais cerebrais ocorrem em pacientes infectados pelo HIV,
mesmo naqueles com distúrbios neurocognitivos leves. A
memória de trabalho / atenção é um dos domínios cognitivos
mais afetados nesses pacientes, piorando sua qualidade de
vida. Nosso objetivo foi avaliar se a espessura cortical difere
entre pacientes infectados pelo HIV com e sem déficit de
memória de trabalho.
Material(is) e método(s): Quarenta e um pacientes adultos
infectados pelo HIV com e sem déficit de memória de trabalho
foram examinados em um aparelho de ressonância magnética
de 1,5 T. O déficit de memória de trabalho foi classificado por
escores Z compostos para desempenho nos subtestes Dígitos
e Sequência de Números e Letras da Escala de Inteligência
Wechsler para Adultos (terceira edição; WAIS-III). A espessura
cortical foi determinada com o software FreeSurfer. As
diferenças na espessura cortical média entre os grupos,
corrigidas para comparações múltiplas usando simulação de
Monte-Carlo, foram examinadas usando a ferramenta
contraste, estimativa, design, consulta do software FreeSurfer.
Resultados e discussão: Observou-se maior espessura cortical
na pars opercularis esquerda do giro frontal inferior, nas
porções rostral e caudal do giro frontal médio esquerdo
(cluster 1; p = 0,004) e giro frontal superior esquerdo (cluster
2; p = 0,004) em pacientes infectados pelo HIV com déficit de
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memória de trabalho em comparação com aqueles sem tal
déficit. Correlações negativas foram encontradas entre os
escores Z baseados no WAIS-III e a espessura cortical nos dois
clusters (cluster 1: ρ = –0,59; cluster 2: ρ = –0,47)..
Conclusões: Pacientes infectados pelo HIV com déficit de
memória de trabalho têm regiões de maior espessura no
córtex frontal esquerdo em comparação com aqueles sem tal
déficit, o que pode refletir aumento de contatos sinápticos
e/ou resposta inflamatória relacionada ao dano causado pela
infecção pelo HIV.
Autor Responsável: Dr. RAFAEL FERRACINI CABRAL
E-mail: rafaferrac@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Human immunodeficiency virus-associated
neurocognitive disorder, working memory, cortical thickness,
structural magnetic resonance imaging

TEMAS LIVRES (TL)
TL.14.002
NÍVEL DE ALFABETIZAÇÃO, E NÃO A MEMÓRIA, ESTÁ
ASSOCIADO A CONECTIVIDADE HIPOCAMPAL EM ADULTOS
ANALFABETOS
Autores: RESENDE, EPF; LARA, VP; SANTIAGO, ALS;
FRIEDLAENDER, CV; ROSEN, HJ; GRINBERG, LT; SILVA, LLG;
ANTUNES, ABF; DE SOUZA, LC; RINCON, L; MACIEL, F;
CARAMELLI, P
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, BELO
HORIZONTE, BRAZIL, GLOBAL BRAIN HEALTH INSTITUTE, SAN
FRANCISCO, CA, USA, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN
FRANCISCO, SAN FRANCISCO, CA, USA, NEPIA - NÚCLEO DE
ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO ALLIAR
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O papel da conectividade
hipocampal para o bom desempenho da memória é bem
conhecido em pessoas com alto nível educacional. No entanto,
é pouco estudado o papel da conectividade hipocampal em
populações analfabetas.
Material(is) e método(s): Trinta e nove adultos analfabetos
foram submetidos a uma avaliação de alfabetização,
ressonância magnética funcional em estado de repouso e
estrutural e um teste de memória episódica (Free and Cued
Selective Reminding Test). Correlacionamos a conectividade
hipocampal em repouso com os escores de recordação livre e
os escores de alfabetização. As análises foram feitas em SPM
12, corrigidas para movimento da cabeça e sinal fisiológico
BOLD.
Resultados e discussão: Os participantes eram em sua maioria
do sexo feminino (66%) e negros (79%) e a média de idade foi
de 49 anos (+-13,9). A pontuação média na evocação livre foi
de 27,2 (+-10,7) de 48 pontos e a pontuação média de
alfabetização foi de 34,9 (+-21,1) de 100 pontos. O volume
médio de substância cinzenta do hipocampo foi de 2,48 [0,98,
2,31] cm3 à esquerda e 2,15 [2,07, 2,39] cm3 à direita. Houve
uma conectividade significativa entre ambos os hipocampos e
o precuneus e o córtex pré-frontal medial ventral. No entanto,
essa conectividade não se correlacionou com os escores de
memória episódica, mas a conectividade hipocampal direita se
correlacionou com os escores de alfabetização (R2=0,13,

p=0,014, IC 1,0-1,0). Além disso, o volume de substância
cinzenta do hipocampo não se correlacionou com os escores
de memória.
Conclusões: Embora não tenhamos encontrado uma
correlação significativa entre a memória e a conectividade
entre os hipocampos e o precuneus e o córtex pré-frontal
medial ventral, descobrimos que essa conectividade se
correlacionou com os escores de alfabetização do lado direito.
A falta de associação com os escores de memória pode estar
associada à baixa reserva cerebral em adultos analfabetos. A
associação entre conectividade hipocampal e baixos escores
de alfabetização sugere um espaço para melhorias se esses
adultos aprenderem a ler mais tarde na vida.
Autor Responsável: Dra. Elisa Resende
E-mail: elisafranca86@yahoo.com.br
Palavras-Chave: neuroimaging, connectivity, volumetry,
cognition
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PEDIATRIA
ENSAIO PICTÓRICO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.15.002
TUMOR OU NÃO TUMOR? EIS A QUESTÃO
Autores: OLIVEIA, S. A; PADUA, R. A. J; WATANABE, G. O.;
SOUZA, F. M. P.; CAVALCANTE, C. E. B; YAMANARI, M. G. I.
Instituição: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE CÂNCER DE
BARRETOS (HOSPITAL DE AMOR)
Introdução e objetivo(s): As lesões neoplásicas em crianças
têm um padrão radiológico habitual. No entanto, algumas
situações não neoplásicas, principalmente de origem
infecciosa, podem apresentar padrão bastante semelhante ao
de uma neoplasia, o que pode gerar dúvida no momento de
descrever a principal hipótese diagnóstica. Este ensaio visa
demonstrar alguns casos de lesões não-neoplásicas que
poderiam ser confundidas com neoplasias em crianças e
adolescentes.
Método(s): Foram coletados dados de prontuários do hospital.
Discussão: Abscesso cerebral é definido por uma coleção
purulenta no parênquima encefálico, resultado de infecção
intra ou extracraniana. No caso, observou-se coleção na
substância branca no lobo frontal, com restrição a difusão,
realce periférico pós contraste e edema vasogênico. Nesse
caso, deve-se excluir metástases ou gliomas de alto grau.
Paracoccidioidomicose é uma infecção fúngica crônica,
causada pelo Paracoccidioides brasiliensis. No caso, foram
observados linfonodomegalias difusas com centro necrótico /
liquefeito, que poderiam ser confundidas com linfoma ou
metástases.
A osteomielite é um processo inflamatório-infeccioso ósseo,
causada principalmente pelo Staphylococcus aureus. O caso,
evidencia lesão com rotura cortical, edema e reação periosteal
lamelar. A reação periosteal lamelar ("casca de cebola") pode
estar associada a sarcoma de Ewing e osteossarcoma.
A osteocondrite de Van Neck-Odelberg é uma doença rara,
que acomete a sincondrose isquiopúbica. No exame
tomográfico, encontramos irregularidade na articulação
isquiopúbica, com esclerose nas margens articulares e traço de
fratura no ísquio. Entre as hipóteses, deve-se considerar
tumores ósseos como condroblastoma.
Bartoneloses são infecções causadas por bactérias do gênero
Bartonella. No exame, foi encontrada linfonodomegalia no
subcutâneo do braço esquerdo, que poderia ser confundida
com linfoma ou sarcoma.
Esclerose Concêntrica de Baló, é uma doença desmielinizante
auto-imune sem causa conhecida.
Conclusões: Doenças não neoplásicas na população pediátrica
podem apresentar fator confusional na avaliação radiológica.
Correlacionar com história clínica, dados anatomopatológicos
e exames de imagens facilitará os diagnósticos diferenciais
dessas lesões.
Autor Responsável: Dr. Gustavo Oyama Watanabe
E-mail: gustavo_oyama@hotmail.com
Palavras-Chave: Pediatric, radiology, oncology, infectious,
diseases
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PD.15.003
AVALIAÇÃO POR IMAGEM DAS COMPLICAÇÕES APÓS
TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSSEA EM PEDIATRIA.
Autores: CARNEIRO, R.; GUAL, F.; SAMESHIMA, Y.T.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): O transplante de medula óssea
(TMO) em é utilizado para doenças malignas e não malignas.
As crianças submetidas ao TMO desenvolvem doenças
específicas e complicações que estão ligadas à disfunção do
sistema imunológico e ao cronograma do transplante. Os
radiologistas devem compreender a complexa interação do
estado imunológico, regime terapêutico e doença, permitindo
assim um diagnóstico de maior precisão.
Método(s): O estudo utiliza-se de casos ilustrativos do grupo
de Radiologia Pediátrica do nosso serviço, utilizando a
ultrassonografia e tomografia, para demonstrar diferentes
manifestações complicações pós-transplante de medula
óssea: colite pseudomembranosa, colite neutropênica,
microabcessos, cistite hemorrágica, aspergilose angioinvasiva,
hemorragia alveolar, edema pulmonar, entre outros.
Discussão: Todas as crianças receptoras de transplantes de
células progenitoras hematopoiéticas correm o risco de
complicações. Sendo os exames de imagem essenciais para
rastrear os pacientes sintomáticos e auxiliar no diagnóstico
destas. Contudo podem ser um desafio para o radiologista
diante da sua complexidade e variabilidade. Diante disso, para
estreitar o diagnóstico diferencial, os achados de imagem
devem ser combinados com informações clínicas: tipo de
transplante e tempo decorrido desde a fase de
condicionamento pré-transplante até o período pós-enxerto.
Conclusões: A população pediátrica submetida à TMO está sob
o risco de desenvolver complicações específicas que estão
ligadas à cronologia do transplante. A compreensão da
complexa interação do estado imunológico, do regime
terapêutico e dos achados de imagem permitem maior
precisão diagnóstica. Assim, o tratamento bem-sucedido
dessas crianças de alto risco exige que os radiologistas
envolvidos com seus cuidados estejam familiarizados com os
problemas específicos que podem ocorrer desde a fase de
condicionamento até a fase tardia pós enxerto.
Autor Responsável: Dr. Rodrigo Marques Carneiro
E-mail: rodmarquess@gmail.com
Palavras-Chave: Transplante, Médula, óssea, TMO, Pediatria

PD.15.012
LESÃO GERMINOLÍTICA
VISTA PELO ULTRASSOM
TRANSFONTANELAR: QUAIS SÃO AS CAUSAS?
Autores: KONICHI-DIAS, R.L.; LIMA, N.T.M.B.; JABOUR, V.A.;
SAMESHIMA, Y.T.; GUAL, F.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): A matriz germinativa é uma
estrutura altamente vascularizada localizada na região
subependimária, periventricular.
É uma fonte de células neuronais e gliais no cérebro imaturo,
que migrarão durante o desenvolvimento do cérebro fetal.
Esses precursores gliais se constituirão em oligodendrócitos,

astrócitos de substância branca e neurônios GABAérgicos no
tálamo e no córtex cerebral.
Inicialmente, a matriz germinativa envolve todo o sistema
ventricular fetal, e ainda é proeminente e conspícua até 32-34
semanas de gestação, involuindo após esse período e
desaparecendo quase completamente no recém nascido a
termo.
Método(s): O trabalho consiste em uma série de casos do
grupo de radiologia pediátrica do nosso serviço demonstrando
lesões germinolíticas pela ultrassonografia tranfontanelar,
provocado por:
• SARS-COV-2 gestacional;
• Citomegalovírus congênito;
• Dengue congênita
Discussão: Lesões císticas subependimárias da matriz
germinativa podem ser de dois tipos: adquiridas (póshemorrágicas) e congênitas (lesões germinolíticas).
Histologicamente, a cavidade cística é limitada por uma
pseudocápsula de agregados de células germinativas e tecido
glial, mas nenhum epitélio pode ser encontrado. As infecções
neurotrópicas, como citomegalovírus, dengue, SARS-CoV-2,
entre outros, também tem potencial de causar danos a esta
área. Esses danos são conhecidos como lesões germinolíticas,
pois são resultantes da lise de células indiferenciadas na matriz
germinativa, determinando cavitações, que podem ser
chamadas de pseudocistos.
Conclusões: O ultrassom transfontanelar associado a dados
clínicos pode elucidar casos de pseudocistos subependimários
em recém nascidos. As infecções neurotrópicas, como
citomegalovírus, dengue, SARS-CoV-2, entre outros, tem
potencial de causar danos a esta área.
Autor Responsável: Dra. Fabiana Gual
E-mail: fabianagual@gmail.com
Palavras-Chave: germinólise, pseudocistos, subependimários

PD.15.014
AUMENTO DA BOLSA TESTICULAR NO RECÉM-NASCIDO E
NAS CRIANÇAS PEQUENAS: DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS
USUAIS E NÃO USUAIS.
Autores: GUIMARÃES, C.P.B.F.; LIMA, N.T.M.B.; GUAL, F.;
SAMESHIMA, Y.T.
Instituição: HOSPITAL ISRAELISTA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): O aumento da bolsa testicular é uma
queixa relativamente comum no período neonatal e nas
crianças pequenas. Abrange diferentes etiologias, habituais e
não habituais. Apesar das principais causas serem benignas, a
remota possibilidade de tumor maligno constitui ansiedade
para os pais e pediatras. Neste ensaio pictórico
apresentaremos importantes patologias escrotais deste grupo
etário, usuais e não usuais, detalhando seus principais achados
ultrassonográficos para o conhecimento mais amplo dos
radiologistas.
Método(s): O estudo utiliza casos variados do grupo de
Radiologia Pediátrica do nosso serviço, para ilustrar e mostrar
detalhes dos diagnósticos diferenciais, habituais e não
habituais, do aumento da bolsa testicular no recém-nascido e
crianças pequenas como:

• Teratoma maduro testicular;
• Cisto testicular;
• Edema escrotal idiopático agudo;
• Pseudocisto meconial;
• Torção testicular extravaginal antenatal;
• Hidrocele;
• Hérnia inguinoescrotal.
Discussão: Diferentes condições clínicas e patologias
neonatais e pediátricas podem levar
ao aumento da bolsa testicular sem sinais clínicos específicos,
atribuindo ao radiologista um papel fundamental no manejo
diagnóstico desses pacientes.
As causas benignas constituem a maioria desses casos, sendo
as neoplasias incomuns.
O aumento escrotal pode ocorrer tanto por lesões
intratesticulares como extratesticulares. Dentre as lesões
testiculares podemos citar, neoplasias, cistos e torções.
Hidrocele, hematoma, hérnia inguinal, pseudocisto meconial e
ainda o edema escrotal idiopático agudo, representam causas
extratesticulares.
Diante de patologias tão diversas e com amplas opções
terapêuticas, o conhecimento dos principais achados de
imagem pelo radiologista é fundamental para o correto
diagnóstico e tratamento.
Conclusões: A ultrassonografia combinada ao estudo Doppler
representa a principal ferramenta diagnóstica no contexto do
aumento da bolsa testicular em neonatos e crianças pequenas,
pois não utiliza radiação ionizante, permite a distinção entre
doenças intratesticulares e extratesticulares, além de conduzir
o raciocínio diagnóstico de forma rápida, não invasiva e em
tempo real.
Autor Responsável: Dra. Camila Guimarães
E-mail: camilapbfguimaraes@gmail.com
Palavras-Chave: Escrotal, ultrassonografia, neonatal,
pediátricos

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)
PI.15.002
REVISITANDO AS ANOMALIAS CONGÊNITAS DAS FENDAS
FARÍNGEAS
Autores: CARVALHINHO, C. H. P.; LIMA N.T.M.B.; GUAL, F.;
GOMES, R. L. E.; SAMESHIMA, Y. T.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): Os remanescentes do aparelho
faríngeo são a segunda anomalia congênita mais comum do
pescoço.
Objetivos:
• Revisar o desenvolvimento embriológico normal do aparelho
faríngeo e seus derivados.
• Descrever achados clínicos e de imagem das anomalias
congênitas das fendas faríngeas.
• Discutir os diagnósticos diferenciais e tratamento.
Método(s): Fizemos uma revisão da literatura, resumimos em
uma abordagem didática, ilustrando com imagens do nosso
serviço.
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Discussão: O aparelho faríngeo é um conjunto pareado de
componentes no polo cefálico de um embrião de 4 a 7
semanas. É composto por 6 arcos e 5 fendas, bolsas e
membranas faríngeas. Origina muitas estruturas do rosto e
pescoço.
Os resquícios do aparelho podem apresentar-se como cisto,
trato sinusal ou fístula. Os seios e a fístula se manifestam mais
cedo, são identificados à ultrassonografia como trajetos
hipoecogênicos e podem ser mais bem caracterizados por
fistulografia ou exames axiais. Cistos são diagnosticados em
crianças mais velhas / adultos jovens, com um abaulamento
cervical e flogose se infectado. À ultrassonografia apresentamse como cisto, podendo conter debris se infectado e
atenuação de líquido à tomografia computadorizada e com
hipersinal em T2 e sinal variável em T1 à ressonância
magnética. Quando infectados, as paredes do cisto tornam-se
espessas e irregulares, com realce pelo contraste endovenoso.
As anomalias da segunda fenda são as mais frequentes.
Localizam-se entre o nível do ângulo da mandíbula e a
bifurcação carotídea. As anomalias da primeira fenda
localizam-se acima do nível da mandíbula, podem ser
retroauriculares ou dentro da glândula parótida e sua fístula
pode se abrir no canal auditivo externo. As anomalias da
terceira e quarta fendas são raras, infra-hioideas. O cisto da
terceira fenda localiza-se no triângulo posterior do pescoço,
enquanto o da quarta fenda está adjacente ou dentro do lobo
tireoidiano esquerdo.
Conclusões: Exames de imagem são fundamentais para o
diagnóstico e planejamento pré-operatório das anomalias
congênitas do aparelho faríngeo, pois são geralmente tratadas
com excisão cirúrgica completa. Torna-se de grande
importância o conhecimento destas anomalias pelos
radiologistas, bem como de seus diagnósticos diferenciais.
Autor Responsável: Sr. Carlos Henrique Pierro Carvalhinho
E-mail: ch_pierro@hotmail.com
Palavras-Chave: CISTO, PESCOÇO, BRANQUIAL, FARÍNGEO,
ONGÊNITO, PEDIATRIA, ULTRASSOM, IMAGEM

PI.15.003
PRINCIPAIS ACHADOS DE IMAGEM CRANIOENCEFÁLICA EM
CRIANÇAS COM NEUROFIBROMATOSE TIPO 1: UM ENSAIO
PICTÓRICO
Autores: FAGUNDES, M. C.; MÜLLER, R. C.; LEITÃO, C. A.
Instituição: HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ
Introdução e objetivo(s): A neurofibromatose tipo 1 (NF1) é a
mais comum das síndromes que acometem a placa
ectodérmica embrionária, com herança autossômica
dominante e incidência aproximada de 1 em 3.000 indivíduos,
sem predileção por gênero e que geralmente se manifesta
durante a primeira década de vida. Resulta de mutações
espontâneas do gene NF1, o que diminui a produção da
neurofibromina, que atua como supressor tumoral.
Possui expressão clínica variável, sendo que anormalidades do
sistema nervoso central (SNC) ocorrem em até 50% dos
pacientes. A imagem é fundamental para o diagnóstico e a
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ressonância magnética (RM) do encéfalo funciona como
triagem em muitas crianças com esta facomatose.
Este trabalho aborda os principais achados de neuroimagem
da NF1 em crianças, visando promover uma abordagem
didática das diferentes apresentações cranioencefálicas, que
forneça informações relevantes para facilitar o manejo dos
pacientes.
Método(s): Estudo observacional, transversal e retrospectivo,
realizado através da busca dos casos de NF1 em banco de
dados de hospital público terciário. Foram levantados 35 casos
com diagnóstico confirmado e alterações em SNC, destes
foram incluídas 22 crianças menores de 15 anos e seus
respectivos exames de RM.
Discussão: As manifestações do SNC da NF1 incluem regiões
de vacuolização da mielina, tumores múltiplos, incluindo
gliomas e variantes de neurofibromas, além de displasia óssea,
anormalidades vasculares e ectasia dural.
Nas crianças selecionadas para o estudo, identificamos
principalmente alterações parenquimatosas com hipersinal
em T2 (FIG. 1) – 18 casos – que está associada em cerca de 75%
dos pacientes pediátricos, sendo mais comuns em crianças
menores de 7 anos, tendendo a diminuir a prevalência com a
idade. Situadas em qualquer localização do parênquima, como
gânglios da base, tálamos, tronco encefálico e substância
branca cerebelar, recomenda-se o acompanhamento seriado
por RM, inclusive nos pacientes clinicamente assintomáticos.
Ainda, os pacientes são mais propensos a neoplasia
intracraniana que a população geral: comumente são
encontrados gliomas da via óptica – 6 casos (FIG. 2) – e
neurofibroma plexiforme – 2 casos (FIG. 3)– compatível com o
que observamos neste estudo.
Conclusões: Compreender os achados de neuroimagem
característicos da NF1 na população pediátrica é fundamental
para interpretar corretamente os exames e orientar
adequadamente a conduta.
Autor Responsável: Sr. Cleverson Leitão
E-mail: cleverleitao@gmail.com
Palavras-Chave: Neurofibromatose, Glioma, Facomatoses,
Facomatose, Crianças, Ressonância

RELATO DE CASO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.15.005
DIAGNÓSTICO PRECOCE DE OSTEOSARCOMA NA INFÂNCIA
POR ULTRASSONOGRAFIA : RELATO DE CASO
Autores: BASTOS, R. M.; MAIA, I. G. L.; SAREM, B. B.; JUNIOR
E. G. M.; VIDAL C. M.; SILVA, S. K. F.; TRAMONTIM, C.; FILHO,
E. F. R.; PAULO, T. G. O. A.; BRIGAGAO D. S. C. M.; KOCHI, A.
M.; SCHWARTZ M. C.; GARCIA L. S.
Instituição: CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar um caso de
osteosarcoma em criança, seus aspectos clínicos e
radiológicos.
História clínica: Paciente, sexo feminino, 12 anos, refere
queda da própria altura há 1 mês. Evoluiu com dor e

abaulamento no joelho direito. Nega antecedentes
patológicos.
Discussão e diagnóstico: Diante da história clínica, foi
solicitada uma ultrassonografia do joelho, que constatou lesão
expansiva na região lateral da coxa distal, junto à região metadiafisária distal do fêmur. Realizou-se complementação com
Radiografia (RX) e Ressonância Magnética (RM). Ao RX,
identificou-se uma área hiperdensa, com reação periosteal de
aspecto lamelar. A RM evidenciou lesão com hipossinal em T1,
hipersinal em T2 e realce heterogêneo pós-contraste. Por fim,
foi realizada tomografia de tórax e abdome total para
estadiamento. Observaram-se nódulos de provável natureza
metastática no parênquima pulmonar.
O Osteossarcoma é o tumor ósseo primário maligno mais
comum, produtor de matriz osteóide e altamente agressivo,
mais frequente em jovens do sexo masculino. Acomete
principalmente ossos longos do esqueleto apendicular, na
topografia do fêmur distal e localização metafisária. O quadro
clínico consiste em dor óssea progressiva, seguido de edema e
limitação de movimento.
A avaliação pela ultrassonografia é limitada, porém, é possível
avaliar os contornos, os tecidos adjacentes e áreas de
osteólise, auxiliando o diagnóstico das neoplasias ósseas.
No RX, apresenta área hiperdensa heterogênea, reação
periosteal com aspecto lamelar e/ou aspecto espiculado.
A RM é utilizada para estadiamento local com o objetivo de
avaliar a lesão primária e descartar disseminações adicionais
no canal medular (skip metástase). As lesões se apresentam
com hipossinal na sequência T1 e hipersinal em T2.
Conclusões: Por fim, conclui-se que a ultrassonografia, apesar
de suas limitações, pode ser um método muito valioso na
avaliação de superfícies ósseas, bem como um bom método
de rastreamento de lesões neoplásicas nesta topografia.
Autor Responsável: Dr. Roberto Monteiro Bastos
E-mail: robertobastosm@gmail.com
Palavras-Chave:
osteosarcoma,
pediatrics,
knee,
musculoskeletal

PD.15.011
OVÁRIO HERNIADO EM CANAL DE NUCK
Autores: VALLE, E. F; DUARTE, C; BRAOJOS, B. B; FRANCISCO,
L. D. R; NETO, H. P. W; NETO, M. J; FRANCO, H. R; SANTOS, K.
A. O; BURIM, A. T. C. M; SAMPEDRO, D. A.
Instituição:
TRANSDUSON
MEDICINA
DIAGNOSTICA
AVANÇADA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): The objective of this
clinical case is to didactically report the importance of
ultrasonography in the imaging diagnosis of NUCK hernia,
through a non-invasive, radiation-free method, so that
treatment can be carried out as early as possible, avoiding
complications.
História clínica: Criança de 1 mês, sexo feminino, veio
encaminhada para o serviço, com solicitação de
ultrassonografia de região inguinal para avaliação de
abaulamento palpável junto aos grandes vasos à direita.
Discussão e diagnóstico: O estudo ultrassonográfico
evidenciou herniação que se insinuava pelo canal de NUCK,

havendo em seu conteúdo o ovário direito, que não foi
reduzível ao longo do exame. A confirmação do caso foi feita
através de intervenção cirúrgica, que confirmou a principal
hipótese diagnostica de hérnia de NUCK.
O Canal inguinal é uma estrutura complexa, de passagem no
abdome inferior, onde pode surgir o desenvolvimento de
algumas hérnias devido ao não fechamento do canal vaginal.
Estruturas anatômicas normais podem insinuar-se no canal
inguinal, quando o fechamento do canal vaginal não ocorre de
maneira adequada, como o ovário. Quando isso acontece, essa
hérnia recebe o nome de Hérnia de NUCK, que seria uma
hérnia causada por deslizamento. Geralmente as pacientes
apresentam uma massa palpável em região de lábio maior. Se
seu diagnóstico e tratamento não forem realizados, pode
gerar algumas complicações, dentre elas o encarceramento ou
torção do ovário herniado.
Conclusões: Embora o achado de ovário na hérnia de canal de
nuck seja raro, ela deve ser conhecida pelos médicos
radiologistas, seu diagnóstico correto e precoce pode evitar
complicações. Existe uma escassez em publicações e artigos
sobre o tema, reforçando a importância de realizar esse relato.
Autor Responsável: Dra. EMILI FORTES VALLE
E-mail: emilifortesvalle1@gmail.com
Palavras-Chave: hernia, nuck, ovario

REVISÃO DE LITERATURA
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.15.004
DEFORMIDADES ESQUELÉTICAS PEDIÁTRICAS ANALISADAS
PELO
SISTEMA
DE
IMAGENS
EOS®:
ANÁLISE
TRIDIMENSIONAL E BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO.
Autores: ARRUDA, P. H. C.; CRUZ, I. A. N.; CARNEIRO, B. C.;
SILVA, F. D.; GUIMARAES, J. B.; ORMOND FILHO, A.; NICO, M.
A. C.
Instituição: GRUPO FLEURY
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Nosso objetivo é
demonstrar os benefícios da realização do EOS® na população
pediátrica para avaliação de deformidades da coluna e
membros inferiores.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Os
distúrbios da coluna e dos membros inferiores na população
pediátrica têm uma natureza tridimensional complexa (3D).
Um estudo radiográfico tradicional (projeção em um plano)
apresenta limitações importantes nas medidas axiais, que
podem ser compensadas pela tomografia computadorizada
(TC). No entanto, a TC emite alta dose de radiação e não é um
estudo com carga, o que pode fornecer dados incorretos.
O equipamento de imagem EOS® é uma estereorradiografia
em ortostase, de baixa dosagem, que faz imagens de corpo
inteiro e fornece imagens 3D da coluna vertebral, pelve e
membros inferiores em todos os planos espaciais, melhorando
a visualização das deformidades pediátricas.
Discussão: Conteúdo didático sobre os conceitos das
deformidades osteomusculares pediátricas frequentes da
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coluna e membros inferiores, além de uma exposição de casos
do nosso serviço.
Através do equipamento de imagens EOS®, realizaremos:
Análise de deformidades da coluna, incluindo medidas
espinopélvicas e análise tridimensional de escoliose e cifose.
Deformidades de membros inferiores, como discrepância de
comprimento de membros inferiores, deformidades de
alinhamento coronal e sagital, e deformidades de torção.
Análises pré e pós-operatórias.
Conclusões: A capacidade de mensurar os parâmetros
anatômicos da coluna e membros inferiores em 3D é essencial
na análise, diagnóstico e planejamento pré-operatório na
população pediátrica. A estereorradiografia de baixa dose
EOS® é um método preciso, confiável, reprodutível e
tridimensional em indivíduos em posição ortostática
fisiológica.
Autor Responsável: Dr. PEDRO HENRIQUE COELHO DE
ARRUDA
E-mail: henric.arruda@gmail.com
Palavras-Chave: EOS, DEFORMIDADES, TRIDIMENSIONAL,
ORTOSTASE, ESCOLIOSE, TORSIONAL, MICRODOSE, COLUNA,
MEMBROS

PD.15.013
DE LA EXCUSA A LA EXPERIENCIA. ABORDAJE ULTRASONIDO
DE LA OBSTRUCCIÓN INTESTINAL EN PEDIATRÍA
Autores: AVERANGA, G.; PRADA, E.; MEJIA, F; GUZMAN, N.;
CROSTA, J.; BORRINO, L.
Instituição: TRAUMA AND EMERGENCY HOSPITAL "DR.
FEDERICO ABETE"
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): -Establecer las principales
causas de distensión abdominal en niños y el abordaje clínicoradiológico.
-Conocer las etapas de la historia natural de la obstrucción
intestinal y caracterización ecográfica
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s):
Abordaje clínico y ecográfico Escenarios Mecánica
(obstrucción intestinal)-Vólvulo por mala rotación del
intestino medio-Invaginación intestinal-Hernias complicadasFecaloma-Hipertrofia pilórica-Por bridas y adherencias
Adinámica (inflamatoria)-Enterocolitis necrosante-Secundario
a procesos inflamatorios Varios Valoración ecográfica de la
historia natural de la obstrucción intestinal-Hiperemia
intestinal-Edema-Peristalsis-Ausencia de perfusión parietalPneumatosis intestinal-Pneumoporta-Neumoperitoneo y
líquido libre en cavidad abdominal Papel actual del Doppler en
ECN y otras patologías intestinales.
Discussão: El dolor abdominal es un motivo de consulta
frecuente, tanto en pediatría general con un 2 a 4%, como en
gastroenterología pediátrica con un 7 a 25% de las consultas.
La distensión abdominal es uno de los principales síntomas
asociados. El difícil abordaje semiológico, especialmente en
niños pequeños, dificulta caracterizar adecuadamente el dolor
y la distensión abdominal. Por tanto, es necesario un amplio
conocimiento del tema para el abordaje ecográfico inicial del
radiólogo, cuya información aportada puede contribuir mucho
al diagnóstico y seguimiento durante el tratamiento.
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Conclusões: El abordaje ecográfico de la obstrucción intestinal
resulta en un verdadero desafio para el médico radiologo, por
todas las limitaciones que conlleva el estudio en el paciente
pediatrico. Sin embargo un adecuado conocimiento y la
experiencia puede generar la confianza para aportar
diagnósticos tempranos y certeros.
Autor Responsável: Dr. Gustavo Averanga
E-mail: gustavo.averanga.t@gmail.com
Palavras-Chave:
Ultrasound,
Pediatrics,
Intestinal,
Obstruction, Doppler

PESQUISA BÁSICA/PRÉ-CLÍNICA
TRABALHO ORIGINAL
TEMAS LIVRES (TL)
TL.16.001
REDES
NEURAIS
CONVOLUCIONAIS
PARA
DESENVOLVIMENTO DE BIOMARCADOR DA IDADE CEREBRAL
A PARTIR DE IMAGENS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NAS
PONDERAÇÕES T1 E FLAIR
Autores: OLIVEIRA, V. H. R.; ANTUNES, A . B. F.; SOARES, A. S.;
REYS, A. D.; ZAGRE JÚNIOR, R.; PEDRO, S. D. S.; SILVA, D.
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA;
GRUPO 3778; NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
ALLIAR - NEPIA / ALLIAR MÉDICOS À FRENTE.
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Desenvolver biomarcador
relacionado à "idade cerebral" a partir da análise de imagens
de ressonância magnética de sujeitos saudáveis por um
modelo de redes neurais convolucionais. Atualmente, tal
biomarcador se faz inexistente, podendo ser eventualmente
utilizado em estudos do envelhecimento cerebral usual e na
avaliação de processos neurodegenerativos.
Material(is) e método(s): Foram utilizadas imagens de
ressonância magnética contidas no banco de dados da
Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) adquiridas
em sujeitos considerados como controles. Foram utilizadas
4071 imagens de 807 sujeitos (idade média = 75.66 ± 7.16,
faixa etária entre 51 e 96 anos), sendo 2328 imagens
adquiridas com a sequência T1-MPRAGE e 1743 com a
ponderação FLAIR. Os conjuntos de treinamento e validação
são constituídos por 80% dos dados, sendo o conjunto de teste
constituído pelos 20% restantes. O modelo proposto consiste
da
combinação
de
dois
modelos
treinados
independentemente, um para cada ponderação de imagem.
Este formato de modelo ensemble garante que o biomarcador
de predição final da idade cerebral do sujeito considere tanto
aspectos morfológicos encefálicos quanto aspectos
degenerativos crônicos que acometem o sistema nervoso
central, notadamente a microangiopatia crônica. A
implementação foi realizada usando o framework PyTorch,
com recursos computacionais de uma GPU NVIDIA Tesla T4.
Utilizamos o erro médio absoluto (MAE) como métrica de
avaliação do desempenho dos modelos.
Resultados e discussão: O modelo treinado com imagens na
modalidade FLAIR demonstrou melhor desempenho quando
avaliado no conjunto de teste, alcançando um MAE de 4.11
anos, enquanto o modelo com imagens T1-MPRAGE chegou ao
MAE de 4.25 anos. O modelo ensemble resultou em um erro
médio absoluto de 4.06 anos. Para analisar a correlação entre
as predições feitas em cada modalidade, aplicou-se o cálculo
da correlação de Pearson entre os resíduos dos modelos.
Conclusões: O trabalho demonstra que modelos de redes
neurais convolucionais utilizando imagens de ressonância
magnética se mostram promissores para estabelecer
biomarcadores da idade cerebral que se relacionam de forma
consistente com a idade cronológica dos pacientes.
Futuramente, a diferença entre a idade cronológica do
paciente e a idade cerebral predita pelo modelo pode ser

utilizada como potencial biomarcador relacionado a processos
neurodegenerativos.
Autor Responsável: Eng. Victor Hugo Rocha de Oliveira
E-mail: victoroliveira.eng@hotmail.com
Palavras-Chave: deep-learning, brain-age, neuroimaging
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SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO
ENSAIO PICTÓRICO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.19.006
ALÉM DE IMAGENS COLORIDAS, O QUE A TRACTOGRAFIA DE
NERVOS PERIFÉRICOS PODE ACRESCENTAR?
Autores: GOMES, J.L.L.; ARAUJO-FILHO, J.A.B.; LEITE, C.C.;
BIZETTO, E.L.
Instituição: HOSPITAL SIRIO LIBANES
Introdução e objetivo(s): A tractografia por difusão é uma
técnica de reconstrução 3D usada para representar
visualmente os tratos nervosos, usando dados coletados por
imagem por tensor de difusão (DTI). Tensor de difusão é uma
técnica de imagem por ressonância magnética (RM) que mede
a difusão da molécula de água e sua direcionalidade. Ele pode
fornecer uma avaliação quantitativa da integridade e
qualidade do nervo com base em seus quatro mapas
derivados. O objetivo deste estudo é explicar o que é DTI /
Tractografia de nervos periféricos e sua crescente demanda
clínica; compreender a relevância e as aplicações da
tractografia de nervos periféricos; simplificar as considerações
físicas e técnicas por trás da DTI/ tractografia; reconhecer as
dificuldades de empregar DTI para avaliar nervos periféricos;
conhecer os artefatos potenciais e como resolvê-los, orientar
como fazer o pós-processamento da imagem; sugerir um
protocolo otimizado e sua interpretação;
Método(s): Será realizado um estudo pictórico de casos
diagnosticados e acompanhados em um hospital de alta
complexidade, além de ilustrações didáticas que auxiliam no
estudo.
Discussão: As aplicações do DTI de nervoa periféricoa incluem
neuropatias compressivas crônicas, lesões traumáticas e
neoplasias; ele pode detectar alterações nervosas antes da
eletroneuromiografia, o padrão-ouro atual. Mas, a imagem de
nervos periféricos, especialmente de membros superiores e
inferiores, pode ser tecnicamente desafiadora devido a uma
série de fatores como resolução espacial pobre (devido ao seu
pequeno diâmetro); resolução de contraste pobre (em relação
às veias e músculos vizinhos); imagem fora do isocentro do do
ímã principal; inomogeneidades de campo; indisponibilidade
de software de pós-processamento específico para DTI para
uso no sistema musculoesquelético. Devido a todas essas
dificuldades, uma série de artefatos surgem, como: aliasing,
distorção, falha na supressão de gordura, artefatos pulsáteis e
longo tempo de varredura.
Conclusões: Apesar da reconhecida importância da
tractografia de nervos periféricos, ainda não há padronização
de protocolos de aquisição com parâmetros e tempos de
duração otimizados. O aspecto mais desafiador do DTI /
tractografia de nervos periféricos é a obtenção de imagens
com alta relação sinal-ruído (SNR) e boa resolução espacial em
um curto período de tempo.
Autor Responsável: Dra. jéssica lemos leite gomes
E-mail: jessicalemosleite@gmail.com
Palavras-Chave: tractography, DTI, peripheral, nerves,
tractografia, nervos, periféricos
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PD.19.007
FÍSTULAS LIQUÓRICAS: ENSAIO ICONOGRÁFICO E UM GUIA
PARA RADIOLOGISTAS
Autores: NASCIMENTO, R.S.; PONTES, I. C. M.; SABINO, M. M.
O.; PEREIRA, G. C.; CASTRO, A. A.; AQUINO, A. F. W.; MIRANDA,
F. C.; BAPTISTA, E.; SANTOS, D. C. B.; ROSEMBERG, L. A.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): As fístulas liquóricas são causadas
por um defeito dural que determina uma comunicação direta
entre os espaços epidural e subaracnoide. Apesar de a
Ressonância Magnética (RM) ter um papel na avaliação de
pacientes com suspeita de fístula liquórica, a mielografia por
Tomografia Computadorizada (TC) é um dos métodos de
imagem mais importantes na sua confirmação. O presente
estudo tem como objetivo detalhar a anatomia das meninges
e dos seus potenciais espaços na RM; demonstrar os
protocolos de imagem da nossa instituição na avaliação de
suspeita de fístula liquórica; descrever os principais achados
de imagem de fístulas liquóricas espontâneas e pósoperatórias, especialmente na RM.
Método(s): Trata-se de um ensaio pictórico dos principais
achados de imagem de fístulas liquóricas utilizando casos do
nosso departamento de imagem. As características
radiológicas na RM e na mielografia assim como os protocolos
de imagem utilizados em nossa instituição serão detalhados na
apresentação.
Discussão: A patogênese exata da fístula liquórica espontânea
permanece desconhecida. Uma fragilidade das meninges,
trauma, patologia extradural ou mesmo doenças do tecido
conjuntivo podem estar associados a essa condição. Embora a
RM demonstre coleções liquóricas extratecais focais e
divertículo meníngeo, ela pode não detectar a localização
exata da fístula liquórica. A mielografia por TC é um dos
métodos de imagem mais importantes para confirmar a fístula
liquórica e definir a localização do defeito dural. O uso da
mielografia por RM também aumentou nos últimos anos. Os
principais achados de imagem na ressonância magnética
vertebral são: coleção líquida epidural; divertículo meníngeo;
dilatação das veias epidurais; realce meníngeo e defeito dural.
Muitos casos de fístula liquórica podem resolver
espontaneamente e não necessitar de tratamento. As opções
terapêuticas incluem injeção de sangue autólogo e infusão
epidural ou intratecal de solução salina.
Conclusões: É importante reconhecer os sinais de fístula
liquórica e ter um protocolo de exame otimizado para sua
detecção, pois elas podem estar associadas a condições
importantes, como hipotensão intracraniana. Seus principais
achados e avaliação foram revisados no presente estudo.
Autor Responsável: Dra. Renata Silva do Nascimento
E-mail: renatasn63@gmail.com
Palavras-Chave: Cerebrospinal fluid leaks;, Computed
Tomography myelography, Magnetic Resonance Imaging

PD.19.008
TROMBOSE DAS VEIAS PLANTARES - UM DIAGNÓSTICO
INCOMUM, MAS IMPORTANTE RELACIONADO À DOR
PLANTAR - ENSAIO PICTÓRICO

Autores: CARNEIRO R. M.; BONADIO V.; NASCIMENTO R. S.;
SILVA C. P.; CASTRO A. A.; GRANDO P. D.; BAPTISTA E.;
MIRANDA F. C.; YAMACHIRA V. S.; NAGAYA E. M.; SANTOS D.
D.; ROSEMBERG L. A.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): As veias plantares costumam ser
esquecidas na avaliação por imagem de rotina do pé, sendo a
trombose considerada uma condição subdiagnosticada. Este
diagnóstico pode ser facilmente feito por ultrassonografia (US)
ou ressonância magnética (RM). Sendo assim, o conhecimento
da anatomia venosa plantar e a busca ativa dos achados de
imagem relativos à trombose são de grande importância,
impactando no desfecho clínico dos pacientes.
Método(s): Trata-se de um estudo do tipo ensaio pictórico
com revisão narrativa da literatura, utilizando imagens de RM
e US de casos ilustrativos do grupo de radiologia
musculoesquelética do nosso serviço, correlacionado com
figuras esquemáticas.
Discussão: Esta exposição demonstra a anatomia venosa do
pé, revisa as possíveis etiologias e fisiopatologia da trombose
venosa plantar, correlaciona os achados de trombose plantar
em uma abordagem multimodal (US e RM), além de abordar
seus principais diagnósticos diferenciais.
Conclusões: O diagnóstico de trombose das veias plantares
deve ser sempre incluso como diferencial em pacientes com
dor plantar. Assim, torna-se importante o conhecimento da
anatomia venosa plantar e da busca ativa pelos achados de
imagem referentes a este diagnóstico, revisado e
demonstrado neste ensaio pictórico de forma didática e
ilustrativa.
Autor Responsável: Dr. Rodrigo Marques Carneiro
E-mail: rodmarquess@gmail.com
Palavras-Chave: trombose, plantar, pé, musculoesquelético

PD.19.009
HEMATOMAS SUBPERIOSTEAIS
Autores: MASSIGNAN, Â.; HOHGRAEFE NETO, G.; LEAL, P.V.;
RIBEIRO, G.J.; GHENO, R.; HOFFMANN, L.L.
Instituição: HOSPITAL MOINHOS DE VENTO
Introdução e objetivo(s): Descrever os aspectos de imagem
dos hematomas subperiosteais (HS) em diferentes fases de
evolução e apresentar uma revisão da literatura.
Método(s): Os aspectos radiológicos de seis casos de HS foram
revisados. Um HS crônico de ilíaco foi incidentalmente
identificado em paciente adulto, sem história de trauma,
submetido à ressonância magnética (RM) e tomografia
computadorizada (TC) para controle de lesões ósseas de
leucemia linfocítica aguda. Foram detectados extensos HS em
diferentes fases de evolução em fêmures de três crianças com
paralisia cerebral, apresentando queixas de dor e de aumento
de volume após traumas de baixa energia, através de raio-x,
ultrassonografia e TC. A RM de uma criança com entorse de
tornozelo mostrou um HS agudo na fíbula distal. Um
cefalohematoma agudo foi diagnosticado na TC de um recémnascido submetido a trabalho de parto auxiliado por fórceps.
Discussão: HS são coleções hemáticas localizadas entre o
periósteo e a cortical, frequentemente pós-traumáticas, que

sofrem ossificação progressiva. A maioria acontece em
crianças e adultos jovens, quando o periósteo é menos aderido
à camada cortical e é mais vascular. No estudo radiográfico
pode ser observado aumento do volume de partes moles na
fase aguda, começando a ossificar dentro de 10-14 dias. Na
ultrassonografia é identificada uma massa elíptica aposta à
camada cortical, com ecogenicidade interna geralmente
heterogênea e sem vascularização ao Doppler. Na TC,
apresenta-se como uma coleção densa justacortical na fase
aguda, que sofre ossificação progressiva. Na RM a intensidade
de sinal varia de acordo com a fase de evolução, podendo
apresentar alto sinal das sequências ponderadas em T1 e
artefato “blooming” nas sequências gradiente. Os HS no osso
ilíaco têm aspecto lentifome tipicamente localizados na
porção medial do osso, e os casos crônicos apresentam o sinal
do córtex nativo “fantasma”. O cefalohematoma é um HS da
calvária, delimitado pela camada externa do periósteo e pelas
suturas, não ultrapassando a linha média, o que o diferencia
do hematoma subgaleal.
Conclusões: HS são raros e presentam achados típicos em
exames de imagens que os radiologistas devem conhecer, pois
permitem o diagnóstico diferencial com outras lesões ósseas,
principalmente aquelas com comportamento agressivo.
Autor Responsável: Dra. Ângela Massignan
E-mail: angelamassignan@gmail.com
Palavras-Chave: Hematoma subperiosteal, Sinal do córtex
nativo “fantasma”, Cefalohematoma

PD.19.011
PÓS OPERATÓRIO DO PÉ - ABORDAGEM RADIOLÓGICA E
ORTOPÉDICA: ENSAIO PICTÓRICO
Autores: CARNEIRO R. M.; BONADIO V.; NASCIMENTO R. S.;
VIANA G.; SILVA C. P.; CASTRO A. A.; GRANDO P. D.; BAPTISTA
E.; MIRANDA F. C.; YAMACHIRA V. S.; NAGAYA E. M.; SANTOS
D. D.; ROSEMBERG L. A.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): Cirurgias do pé e tornozelo são
realizadas de forma muito frequente na prática ortopédica,
seja em um contexto eletivo ou emergencial, sendo muito
comum na prática do radiologista a visualização destes
múltiplos procedimentos existentes nos exames de imagem. O
objetivo do presente estudo é a demonstração das principais
cirurgias ortopédicas em ambos os contextos (eletivos e
emergenciais)
em
uma
abordagem
didática
e
multimodalidade.
Método(s): Trata-se de um estudo do tipo ensaio pictórico
com revisão narrativa da literatura, utilizando imagens de
ressonância magnética, tomografia computadorizada e
radiografia de casos ilustrativos do grupo de radiologia
musculoesquelética do nosso serviço, correlacionado os
procedimentos com suas representações esquemáticas
ilustrativas.
Discussão: Esta exposição demonstra as principais cirurgias
ortopédicas do pé em uma abordagem multimodalidade:
indicações; técnicas cirúrgicas; achados de imagem esperados
e principais complicações. Os procedimentos cirúrgicos
abordados incluem: cirurgias de emergência - fratura do
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tornozelo (maléolo lateral, medial e posterior, como lesão e
reparo da sindesmose tibiofibular), fratura de tálus e calcâneo;
cirurgias eletivas - artrodese, deformidades (como hálux valgo,
varo e rigidez), reparação e transposição do tendão, reparação
ligamentar e cirurgia por lesão osteocondral.
Conclusões: O conhecimento das indicações das cirurgias
ortopédicas, suas técnicas, achados de imagem esperados e
principais complicações é importante na prática radiológica
musculoesquelética, os mesmos revisados e demonstrados
neste ensaio pictórico de forma didática e ilustrativa.
Autor Responsável: Dr. Rodrigo Marques Carneiro
E-mail: rodmarquess@gmail.com
Palavras-Chave: pós-operatório, pé, musculoesquelético

PD.19.014
TRAUMA CERVICAL: REVISITANDO A ANATOMIA,
MECANISMOS DE TRAUMA E PRINCIPAIS LESÕES
Autores: CARVALHINHO, CHP; HUTTERER, W; CASTRO, AA;
GRANDO, PED; BAPTISTA, E; MIRANDA, FC; YAMACHIRA, VS;
NAGAYA, EM; ANDRADE, GN; SANTOS DCB; ROSEMBERG, LA.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): O trauma cervical é uma condição
muito frequente, variando desde lesões pequenas e de
conduta conservadora até a condições mais graves e
necessitando de abordagem cirúrgica imediata. O propósito
deste estudo é: revisar a anatomia e os principais mecanismos
de trauma da coluna cervical; discutir sua epidemiologia e
protocolos de exames de imagem neste contexto; descrever
os principais tipos de fraturas ósseas e lesões ligamentares e
como identificá-los através dos exames de imagem.
Método(s): Trata-se de um estudo do tipo ensaio pictórico
com revisão narrativa da literatura, utilizando métodos de
imagens multimodalidade de casos ilustrativos do grupo de
radiologia
musculoesquelética
do
nosso
serviço,
correlacionado com figuras esquemáticas.
Discussão: A exposição revisa a anatomia da coluna cervical;
demonstra o protocolo de imagem institucional neste
contexto com enfoque em ressonância magnética e
exemplifica os principais achados de imagem neste contexto
em uma abordagem multimodalidade, incluindo: fratura de
Jefferson, fratura-luxação de faceta articular, fratura do
enforcado, fratura do processo odontoide, fratura do côndilo
occipital, fratura explosiva do corpo vertebral, fraturas em
lágrima por flexão e extensão, luxação atlanto-occipital, lesão
do complexo ligamentar posterior.
Conclusões: O conhecimento da anatomia, mecanismos de
trauma e os principais achados de imagem e seus padrões de
acometimento no contexto de trauma cervical permitem ao
radiologista identificar prontamente as principais lesões, o que
foi revisado e demonstrado neste ensaio pictórico de forma
didática e ilustrativa.
Autor Responsável: Sr. Carlos Henrique Pierro Carvalhinho
E-mail: ch_pierro@hotmail.com
Palavras-Chave: fraturas, cervical, muscoloesquelético,
imagem
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PD.19.015
UM GUIA PRÁTICO PARA LESÕES TRAUMÁTICAS DO
COTOVELO
Autores: NASCIMENTO, R. S.; BONADIO, V.; HUMMEL, A. D.;
FUKAMIZU, E.M.N.; CASTRO, A. A.; GRANDO, P. E. D.;
MIRANDA, F. C.; YAMACHIRA, V. S.; FOELKER, C. E.; KASE, D. T.;
SATO, V. N.; BAPTISTA, E.; SANTOS, D. C. B.; ROSEMBERG, L. A.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): O trauma do cotovelo é comum na
prática ortopédica, fazendo parte da rotina do radiologista. O
domínio da anatomia, uma compreensão dos mecanismos de
lesão mais comuns e o conhecimento das lesões mais
prevalentes, ajudam a direcionar a avaliação precoce por
imagem e a sua correta detecção. Os objetivos do presente
estudo são: revisar a anatomia do cotovelo e os centros de
ossificação secundários conforme a faixa etária; correlacionar
o mecanismo de trauma com o tipo de lesão encontrada;
discutir as lesões traumáticas do cotovelo encontradas com
maior frequência no contexto de emergência, por meio de
achados de imagem na Radiografia simples, Tomografia
Computadorizada (TC) e Ressonância Magnética (RM);discutir
as lesões ligamentares mais comuns relacionadas ao trauma,
com enfoque na RM.
Método(s): O estudo foi fundamentado na prática radiológica
institucional, com uma série de casos ilustrativos associado a
breve revisão narrativa da literatura e com ilustrações de
autoria própria. Foram realizadas análises de imagens de
radiografia, RM e TC do cotovelo realizadas na instituição,
englobando as faixas etárias pediátrica e adulta.
Discussão: O cotovelo consiste em três ossos e três
articulações principais, sendo essas articulações estabilizadas
pelos complexos ligamentares colaterais medial (ulnar) e
lateral (radial). Como todos os três ossos e suas articulações
são morfologicamente diferentes, as várias forças traumáticas
aplicadas resultam em tipos distintos de lesões, incluindo
fraturas, luxações e roturas ligamentares.
Através de ilustrações didáticas, demonstraremos a anatomia
óssea e ligamentar do cotovelo, assim como os centros de
ossificação secundários conforme a faixa etária. Serão
demonstrados
casos
multimodalidades
didáticos
contemplando os seguintes diagnósticos relacionadas ao
trauma de cotovelo: fratura-luxação de Essex Lopresti, fraturaluxação de Monteggia, luxação anterior, luxação posterior e
tríade terrível.
Conclusões: O trauma de cotovelo é comum e deve ser
avaliado com cautela devido às repercussões anatômicas,
funcionais e estéticas que lesões não diagnosticadas podem
causar ao paciente. Por isso, é necessário ter em mente os
mecanismos de trauma, os marcos anatômicos mais
relevantes e as lesões ligamentares mais comuns nos
diferentes tipos de trauma, para se fazer uma avaliação
sistemática e completa do ponto de vista de imagem,
chegando assim ao diagnóstico correto da forma mais
assertiva possível.
Autor Responsável: Dra. Renata Silva do Nascimento
E-mail: renatasn63@gmail.com
Palavras-Chave: Elbow trauma ;, injuries;, computed
tomography ;, MRI;

PD.19.016
LESÕES DOS DEDOS DAS MÃOS - ANATOMIA, LESÕES,
ACHADOS CLÍNICOS E DE IMAGEM
Autores: OSPINA, A.; GOES, P.C.K.; KASE, D.; CASTRO, J.;
AUGUSTO, A.C.L.; AIHARA, A.
Instituição: DASA - SAO PAULO
Introdução e objetivo(s): O objetivo deste estudo é:
•
Revisar a anatomia normal e lesões associadas aos
dedos das mãos, utilizando imagens de radiografias,
ultrassonografia e Ressonância magnética.
•
Correlacionar as lesões com seus achados clínicos
através de fotos e vídeos das lesões.
Método(s): Iremos revisar a anatomia, principais patologias e
os achados clínicos e de imagem das lesões dos dedos nas
diferentes modalidades de imagem. Dividimos didaticamente
as patologias em 5 categorias:
- Lesões específicas do polegar
- Trauma
- Dedo em gatilho
- Tumores
- Artropatias
Discussão: Os dedos são formados por tendões e estruturas
capsuloligamentares que fornecem estabilidade articular e
controle de movimento. O polegar apresenta uma anatomia
particular relacionada à sua grande mobilidade e ao
movimento opositório único.
A lesão de Stener é uma das lesões dos dedos mais
preocupantes devido à indicação de tratamento cirúrgico. É
caracterizada por rotura e retração proximal do ligamento
colateral ulnar da primeira metacarpofalângica, com
interposição da aponeurose adutora do polegar. Lesões
tendíneas e ligamentares dos outros dedos também podem
estar associadas com instabilidade e deformidade articular.
Dedo em gatilho é uma lesão comum, decorrente por
microtraumas repetitivos resultando em tenossinovite
estenosante ao nível da polia flexora A1.
Tumores nos dedos não são frequentes, porém o
reconhecimento das lesões mais comuns é essencial.
Os dedos são formados por articulações sinoviais e portanto
podem ser locais de acometimento de artropatias
inflamatórias. Caso haja suspeita, é importante avaliar a
presença de derrame articular, sinovite, tenossinovite, erosão
óssea e osteíte.
Conclusões: O conhecimento da anatomia normal dos dedos e
suas lesões mais comuns pode fornecer confiança ao
radiologista quando avaliando estas articulações.
Autor Responsável: Sra. PAOLA CECY KUENZER GOES
E-mail: PAOLAKUENZER@GMAIL.COM
Palavras-Chave: dedo, gatilho, trauma, artropatia, stener

PD.19.017
DESORDENS FASCIAIS DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO
Autores: AUGUSTO, A.C.L; MACIAL, M.A; GOES, P.C.K; ANAYA,
J.C.E; KASE, D.T; NOGUEIRA-BARBOSA, M.H; AIHARA, A.Y
Instituição: DASA-SP
Introdução e objetivo(s): O sistema fascial consiste em uma
estrutura tridimensional contínua de tecidos conjuntivos

fibrosos densos e frouxos contendo colágeno que permeiam o
corpo. Ele incorpora elementos como tecido adiposo,
aponeuroses, fáscias profundas e superficiais, expansões
miofasciais, periósteo, retináculo, septos, tendões e todos os
tecidos conjuntivos intramusculares e intermusculares,
incluindo endo-/ peri-/epimísio. Por estar presente em todo o
corpo, as apresentações dos distúrbios fasciais são diversas.
Este trabalho tem como objetivo revisar a estrutura da fáscia,
a aparência normal na Ressonância Magnética (RM) e os
distúrbios fasciais mais comuns.
Método(s): Nesta revisão, a estrutura da fáscia e a aparência
normal serão discutidas por meio de ilustrações didáticas e
imagens de RM. Os diversos distúrbios fasciais serão revistos
por meio de uma série de casos ilustrativos de nosso serviço,
divididos nas seguintes categorias: inflamatórios /infecciosos,
traumáticos, tumorais e doenças de depósito.
Discussão: As doenças inflamatórias fasciais incluem fasciíte
plantar, celulite e fasciíte infecciosas, miosite de corpos de
inclusão, entre outras. Os principais achados de imagem
incluem espessamento fascial, intensidade de sinal de líquido,
realce pelo meio de contraste e até mesmo a formação de
coleções organizadas. Os distúrbios traumáticos podem se
manifestar com descontinuidade parcial ou completa, edema
perifascial e coleções líquidas. Os locais comuns de
envolvimento incluem a fáscia lata e a fáscia plantar. As
hérnias musculares podem ocorrer quando uma lesão
muscular envolve uma ruptura fascial. Os distúrbios tumorais
podem ser benignos, localmente agressivos e malignos.
Geralmente se apresentam com lesões nodulares, que podem
ser superficiais ou profundas. Os tumores fibrosos benignos
ocorrem principalmente na aponeurose superficial das mãos
(doença de Dupuytren) e dos pés (doenças de Ledderhose). A
fibromatose profunda também é conhecida como tumor
desmóide e geralmente é localmente agressiva. Os diferentes
métodos de imagem, especialmente a ressonância magnética,
podem acessar com precisão esses distúrbios e orientar o
tratamento.
Conclusões: Os distúrbios fasciais são diversos e podem
ocorrer em qualquer parte do corpo. A história clínica
geralmente é crucial para uma avaliação de imagem
adequada. O conhecimento da anatomia normal, da aparência
nos exames de imagem e das doenças mais comuns permite
ao radiologista fazer o diagnóstico preciso.
Autor Responsável: Dra. Ana Carolina de Lima Augusto
E-mail: aclaugusto@outlook.com
Palavras-Chave: fáscia, muscular, fascial, muscle, trauma,
inflamatório, tumoral

PD.19.018
ARTRALGIA PEDIÁTRICA: UM GUIA PRÁTICO E COMPLETO
PARA CONDIÇÕES REUMATOLÓGICAS PEDIÁTRICAS
Autores: KASE, D.T.; CASTRO, A.A.; SATO, V.N.; ANAYA, J.E.C.;
AUGUSTO, A.C.L.; CORREA, A.F.R.; KUENZER, P.C.; AIHARA, A.Y.
Instituição: UNIFESP, DASA
Introdução e objetivo(s): O diagnóstico diferencial de artralgia
na população pediátrica é vasto, incluindo doenças
reumatológicas, infecção, neoplasias, dentre outras. As
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doenças reumatológicas não são muito comuns nas crianças,
mas eles podem gerar severo impacto na qualidade de vida
dos pacientes, sendo os exames de imagem importantes no
diagnostico e seguimento desses pacientes.
Este trabalho tem como objetivo, revisar as diversas doenças
reumatológicas pediátricas e os principais diagnósticos
diferencias por meio de casos clínicos didáticos,
demonstrando as diversas manifestações clínicas, achados de
imagens e complicações de modo a auxiliar o radiologista e o
pediatra a estreitar seus diagnósticos diferenciais.
Método(s): Foram revisados exames de imagem obtidas do
arquivo digital (PACS) do serviço de diagnóstico por imagem
do acervo da equipe especializada em musculoesquelético,
sendo selecionados os casos mais didáticos e com boa
documentação.
Discussão: Foram revisados e ilustrados casos contemplando
a avaliação multimodalidade (ressonância magnética,
tomografia e radiografias) das principais doenças
reumatológicas pediátricas, incluindo artrite idiopática juvenil
(AIJ), osteomielite crônica multifocal, lúpus eritematoso
sistêmico, esclerodermia, dermatomiosite, artrite reativa e
alguns dos seus diagnósticos diferenciais (infecção, neoplasia
e sinovite transitória).
É fundamental procurar excluir infecção em uma artrite
monoarticular, mesmo que a AIJ seja a causa mais comum de
doença reumatológica na população pediátrica. A importância
dos exames de imagens, principalmente da ressonância
magnética, reside em detectar precocemente sinais
inflamatórios, a fim de evitar anquiloses, deformidades,
preservando a funcionalidade da articulação.
Outras condições reumatológicas envolvem achados
perifasciais e edema dos ventres musculares, como a
dermatomiosite e a esclerodermia, sendo esta última
associada a calcinoses que podem prejudicar mobilidade,
levando a contraturas, e eventualmente ulcerações na pele.
Acometimento ósseo multifocal, com padrão especifico,
acometendo metáfises tibial e femoral e acometimento
clavicular, deve levantar suspeita para osteomielite crônica
multifocal.
Conclusões: Este ensaio pictórico procurou revisar os
diagnósticos diferenciais de doenças reumatológicas na
pediatria. Uma vez que a artralgia na população pediátrica
possui múltiplos diagnósticos diferenciais, a correlação clínicolaboratorial permanece de suma importância para o
radiologista estreitar os diagnósticos diferenciais e conseguir
auxiliar o pediatra. Deve-se estar atento para achados chave e
possíveis complicações das doenças reumatológicas,
permitindo diagnóstico precoce e um tratamento mais eficaz.
Autor Responsável: Dra. Daisy Kase
E-mail: daisy.kase@gmail.com
Palavras-Chave: REUMATOLOGIA, PEDIATRIA, ARTRALGIA

PD.19.020
DESORDENS VASCULARES: O QUE O RADIOLOGISTA
MUSCULOESQUELÉTICO PRECISA SABER
Autores: KASE, D.T.; SATO, V.N.; ANAYA, J.E.C.; AUGUSTO,
A.C.L.; CORREA, A.F.R.; KUENZER, P.C.; AIHARA, A.Y.
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Instituição: UNIFESP; DASA
Introdução e objetivo(s): Apesar do conhecimento anatômico
das estruturas e doenças musculoesqueléticas ser necessária,
estruturas vasculares são frequentemente negligenciadas,
embora fonte comum de patologias.
Este trabalho tem como objetivo revisar e ilustrar as diversas
patologias
vasculares
presentes
em
exames
musculoesqueléticos, por meio de casos clínicos didáticos,
demonstrando os achados de imagem e complicações, de
modo a auxiliar o radiologista nos diagnósticos de variantes
anatômicas, distúrbios de fluxo vascular, aneurismas,
vasculites, malformações e tumores vasculares.
Método(s): Foram revisados exames de imagem obtidas do
arquivo digital (PACS) do serviço de diagnóstico por imagem
do acervo da equipe especializada em musculoesquelético,
sendo selecionados os casos mais didáticos e com boa
documentação.
Discussão: Variantes anatômicas vasculares muitas vezes
passam despercebidas, mas elas podem apresentar relevância
clínica, como uma artéria tibial anterior aberrante, em risco
nas cirurgias ortopédicas; variantes adjacentes a estruturas
vasculares, que podem causar aprisionamento vascular e levar
a quadros dolorosos; dentre outros.
Apesar da ressonância magnética não ser o padrão-ouro para
avaliação do fluxo vascular, veias varicosas podem ser uma
pista para insuficiência vascular crônica; trombose pode ser
suspeitada por flow voids, edema perivascular e perifascial. A
artéria poplítea é a artéria periférica mais comumente
acometida por aneurismas, por isso seu diâmetro requer
vigilância ativa.
Doenças reumatológicas podem aparecer como um hipersinal
irregular adjacente ao curso de vasos, sugestivo de vasculite,
uma importante manifestação de doenças reumatológicas
autoimunes.
Malformações vasculares e tumores apresentam um largo
espectro de lesões que podem acometer pacientes de todas as
idades e envolver qualquer parte do corpo. As malformações
são anomalias congênitas que geralmente crescem
proporcional à criança, sem regressão. Hemangiomas são os
tumores vasculares mais comuns na população pediátrica,
apresentando-se como uma massa lobulada sem edema
perilesional.
Conclusões: Este ensaio pictórico fez uma revisão dos
principais diagnósticos de desordens vasculares que podem
estar presentes nos exames musculoesqueléticos. As diversas
alterações vasculares podem intimidar o radiologista, como
um tumor vascular complexo ou facilmente passarem
despercebidas, como uma variante anatômica. Em ambas as
situações o radiologista precisa estar atento para essas
diversas condições relevantes para o prognóstico clínico
destes pacientes.
Autor Responsável: Dra. Daisy Kase
E-mail: daisy.kase@gmail.com
Palavras-Chave:
VASCULAR,
MALFORMAÇÃO,
MUSCULOESQUELÉTICO

PD.19.022
GOTA: É TÃO SIMPLES? LOCAIS TÍPICOS E ATÍPICOS
Autores: ANAYA J.E.C; RUMI, D.B; GOES, P.C.K; LIMA, A.C.A;
KASE, D.T; AIHARA, AY.
Instituição: DIAGNÓSTICOS DE AMÉRICA (DASA) - SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): O objetivo deste trabalho é orientar
a abordagem sistemática para avaliação da artropatia
inflamatória por microcistal (gota).
Método(s): A gota é uma artropatia inflamatória caracterizada
por ataques recorrentes de artrite, com inchaço súbito, dor e
vermelhidão. É causada pelo acúmulo de cristais de urato
monossódico (MUS) nas articulações e tecidos moles.
Além do dano articular, a gota não tratada está associada à
morbidade cardiovascular e renal. A gota, embora em
princípio considerada bem compreendida e simples de tratar,
muitas vezes apresenta desafios diagnósticos, com evidências
que sugerem que muitas vezes é tratada inadequadamente.
Discussão: A gota resulta da deposição de cristais de urato
monossódico (MUS) nas articulações e tecidos moles quando
as concentrações séricas de ácido úrico ultrapassam o limite
de saturação fisiológica (aproximadamente 380 µmol/litro ou
6,4 mg/dl). A gota é a forma mais comum de artropatia por
microcristais.
A forma aguda da artrite é caracterizada por dor intensa de
início súbito, com inchaço, calor e eritema. O hálux é
caracteristicamente afetado, porém quase todas as
articulações podem ser afetadas. O diagnóstico é confirmado
na gota aguda pela presença de cristais de MUS no líquido
sinovial.
A gota tofácea crônica resulta da hiperuricemia crônica. A
deposição contínua de cristais de MUS leva ao aumento da
frequência de ataques agudos, encurtamento progressivo da
fase intercrítica e desenvolvimento de tofos devido à
deposição de MUS em tecidos moles, ossos e articulações
Os exames de imagem podem auxiliar aos clínicos a
estabelecer o diagnóstico correto quando o diagnóstico
histológico não puder ser estabelecido, e também avaliar as
alterações inflamatórias e estruturais da doneça. A imagem
também pode ser usada para monitorar a resposta ao
tratamento. As técnicas de imagem que atualmente têm um
papel na imagem na avaliação da gota incluem, radiografia
convencional, ultrassom, tomografia computadorizada,
tomografia computadorizada de dupla energia, ressonância
magnética e medicina nuclear.
Conclusões: Apesar de bastante comum, o diagnóstico por
imagem da gota pode ser bastante desafiador. Com o avanço
dos métodos de imagem, o diagnóstico tem sido cada vez mais
precoce e, portanto, com achados mais sutis.
Autor Responsável: Dra. JULIA ESPERANZA CASTRO ANAYA
E-mail: liliescas@hotmail.com
Palavras-Chave: Gota., TOFO, ARTROPATIA

PD.19.023
GUIA PRÁTICA: INSTABILIDADE GLENOUMERAL, ACHADOS
PRÉ E PÓS-CIRÚRGICOS E SUAS COMPLICAÇÕES.
Autores: ANAYA, J; PUCCI, R; SANTOS, R; KUENZER, P;
AUGUSTO, A; KASE, D; AIHARA, A.

Instituição: DIGNÓSTICOS DE AMÉRICA (DASA) - SÃO PAULO
Introdução e objetivo(s): Relembrar as principais estruturas
anatômicas do ombro e os mecanismos envolvidos na
instabilidade glenoumeral.
● Familiarizar o radiologista com os achados de imagem
comuns e incomuns em exames do ombro pré e pós-cirúrgicos,
para correção da instabilidade glenoumeral em diferentes
métodos como radiografias, tomografia computadorizada e
ressonância magnética (RM).
● Descrever os achados de imagem das múltiplas técnicas
cirúrgicas para correção da instabilidade glenoumeral, nos
diferentes métodos de imagem.
● Revisar os principais achados de imagem nas complicações
pós-operatórias.
Método(s): Usaremos casos do nosso departamento de
Radiologia (Departamento de Imagem Musculoesquelética) e
ilustrações digitais para ensinar os principais conceitos e
correlação de imagens.
Entre outros, nossa exposição contemplará as seguintes
técnicas:
•
Latarjet
•
Remplissage
•
Bankart
•
Bristow
•
Bristow- Latarjet
•
Eden Hybinette
•
Complicações
Discussão: A dor no ombro é a queixa principal de 1% de todas
as consultas de atenção primária e 4% das consultas de
emergência e responde por 16% de todas as queixas
musculoesqueléticas.
A articulação glenoumeral tem a maior amplitude de
movimento de qualquer articulação do corpo, tornando-a
suscetível à instabilidade.
A instabilidade glenoumeral compreende um espectro de
lesões que vão desde subluxações atraumáticas até luxações
traumáticas, e os tratamentos para essas condições podem
variar desde o tratamento expectante até o tratamento
cirúrgico.
Conclusões: O conhecimento dos sintomas apresentados pelo
paciente com instabilidade glenoumeral, mecanismos e
histórico cirúrgico auxiliarão o radiologista a interpretar
corretamente os achados de imagem.
A aparência esperada das imagens pré e pós-operatórias das
diferentes técnicas cirúrgicas para o tratamento da
instabilidade glenoumeral e as suas complicações, podem ser
um desafio para o radiologista, caso as diferentes técnicas não
sejam conhecidas.
Autor Responsável: Dra. JULIA ESPERANZA CASTRO ANAYA
E-mail: liliescas@hotmail.com
Palavras-Chave: LATARJET, BRISTOW, Hybinette, Remplissage,
INSTABILIDADE, OMBRO

PD.19.026
COALIZÕES TARSAIS
Autores: AUGUSTO, A.C.L; SILVA, R.D; GOES, P.C.K; ANAYA,
J.C.E; KASE, D.T; AIHARA, A.Y
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Instituição: DASA-SP
Introdução e objetivo(s): Coalizão tarsal, que por definição é
uma ponte congênita de dois ou mais ossos do tarso, é uma
causa comum de pé plano congênito. Tem uma incidência de
aproximadamente 1% na população geral, embora muitos
considerem essa taxa subestimada, pois apenas os casos
sintomáticos são diagnosticados. A coalizão pode ser fibrosa,
fibrocartilaginosa ou óssea. O objetivo deste estudo é ser um
guia prático para melhorar o conhecimento sobre as coalizões
tarsais.
Método(s): Nesta revisão serão analisados os principais
achados de imagem de todos os tipos de coalizões tarsais
através de uma série de casos ilustrativos de nosso serviço,
divididos pelo tipo de coalizão (óssea, fibrosa e
fibrocartilaginosa) e as localizações mais típicas. Também
revisaremos as características mais importantes a serem
relatadas na avaliação por imagem pré e pós-operatória.
Discussão: Os diferentes tipos e localizações das coalizões
tarsais podem ser avaliados através da radiografia, tomografia
computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM). As
radiografias costumam ser o primeiro método de imagem de
escolha e as diferentes incidências podem demonstrar a fusão
óssea parcial ou completa, além de sinais indiretos como o
“bico talar” e o sinal do “C” (mais frequentes nas coalizões
talocalcâneas). TCs e RMs são melhores para avaliar coalizões
incompletas, redução do espaço articular e características
associadas. No planejamento pré-operatório, a TC
tridimensional permite a mensuração e localização precisas
das coalizões. A ressonância magnética também pode
demonstrar edema de medula óssea e alterações em tecidos
moles. Variantes anatômicas como o ligamento talocalcâneo
medial, o processo anterior alongado do calcâneo e a faceta
talar anterolateral acessória podem simular coalizões e o
conhecimento dessas condições permite evitar erros de
diagnóstico.
Conclusões: Coalizões tarsais são frequentemente
encontradas em estudos de imagem de tornozelos pediátricos.
O conhecimento das características de imagem mais típicas,
localizações, armadilhas potenciais e condições associadas
permite que o radiologista faça um diagnóstico preciso e um
planejamento pré-operatório adequado.
Autor Responsável: Dra. Ana Carolina de Lima Augusto
E-mail: aclaugusto@outlook.com
Palavras-Chave: tarsal, coalitions, coalition, coalizão, barra,
fibrocartilaginosa, óssea

PD.19.028
APONEUROSE PLANTAR: ANATOMIA, BIOMECÂNICA E
ESPECTRO RADIOLÓGICO DAS DOENÇAS
Autores: SILVA, L. N . M.; CHEMIN, R. N.; MARUICHI, M. D.;
GUIMARÃES, J. B.; CARNEIRO, B. C.; SILVA, F. D.; CRUZ, I. A. N.;
LOPES, M, G.; ORMOND FILHO, A.; NICO, M. A. C.
Instituição: FLEURY MEDICINA E SAÚDE
Introdução e objetivo(s): Os distúrbios da aponeurose plantar
(AP) causam dor e incapacidade na população em geral,
especialmente a fascite plantar. A fascite plantar é a lesão mais
comum do AP e estima-se que induza mais de 1 milhão de
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pacientes a procurar tratamento anualmente e geralmente
está relacionada à sobrecarga mecânica crônica.
Além da fascite plantar, existem outros distúrbios que
acometem a aponeurose, como artrite reumatoide, depósito
de hidroxiapatita, xantomas, fibromatose plantar, entre
outros.
Objetivos.
(1) Rever a anatomia, histologia e biomecânica da AP e
demonstrar como esses fundamentos são importantes no
diagnóstico por imagem.
(2) Demonstrar como a avaliação por diferentes métodos de
imagem pode auxiliar no diagnóstico das diversas patologias
da aponeurose plantar.
(3) Análise sistemática das lesões da aponeurose plantar e
proposta de fluxograma.
Método(s): Estudo de revisão de literatura com ensaio
pictórico, com objetivo educacional.
Discussão: A Aponeurose Plantar é uma estrutura importante
na manutenção do arco plantar medial longitudinal, sendo a
fasciíte plantar a sua principal patologia associada. A fasciíte
plantar é causada na maior parte das vezes por sobrecarga
mecânica crônica e em casos atípicos pode estar relacionada a
eventos traumáticos agudos.
Além da fasciíte plantar, existem outras patologias não
mecânicas que acometem a aponeurose e podem apresentar
aspecto radiológico semelhante à fasciíte plantar, podendo
levar a erros diagnósticos se avaliadas de forma incorreta.
Apesar de existirem diversos procedimentos cirúrgicos
envolvendo a aponeurose plantar descritos na literatura,
exames de imagem pós-operatórios da AP são incomuns na
prática clínica diária, sendo importante o conhecimento por
parte do radiologista para uma avaliação adequada.
Conclusões: Assim sendo, o presente trabalho permite uma
revisão da anatomia, histologia, biomecânica e das diferentes
desordens que acometem a aponeurose plantar, assim como
a sua avaliação por diferentes métodos de imagem tanto préoperatórios quanto pós-operatórios, permitindo ao
radiologista maior acurácia e segurança na avaliação das
desordens que acometem esta estrutura.
Autor Responsável: Dr. Lucas Nakasone Matos da Silva
E-mail: lucas_nakasone@hotmail.com
Palavras-Chave: aponeurose, plantar, fascia, ressonancia,
ultrassom, fasciite

PD.19.029
O ESTADO DA ARTE DO HÁLUX VALGO: UMA ATUALIZAÇÃO
SOBRE AS TÉCNICAS DE IMAGEM E OS NOVOS
TRATAMENTOS CIRÚRGICOS
Autores: SILVA, L. N. M.; RIZZETTO T. A.; CARNEIRO, B. C.;
GUIMARÃES, J. B.; SILVA, F. D.; CRUZ, I. A. N.; ALBERTOTTI, F.;
COSTA, M.T.; ORMOND FILHO, A.; NICO, M. A. C.
Instituição: FLEURY MEDICINA E SAÚDE
Introdução e objetivo(s): O Hálux Valgo é uma deformidade
comum na população em geral, principalmente nos idosos, e
apresenta um caráter progressivo, gerando grande morbidade
aos pacientes e custos aos serviços de saúde. O diagnóstico
precoce é de fundamental importância para redução desta

morbidade e melhor manejo dos pacientes. Atualmente o
diagnóstico é realizado principalmente pelo método
radiográfico, por este motivo, o radiologista tem fundamental
importância tanto no diagnóstico, quanto na avaliação pré e
pós-operatória do hálux valgo. Apesar de ser uma
deformidade relativamente comum, a avaliação do hálux valgo
pode ser complexa devido à natureza multiplanar da
deformidade.
Objetivos:
(1) Revisão da anatomia e da fisiopatologia do hálux valgo.
(2) Demonstrar como é feita avaliação do hálux valgo de
maneira tradicional por métodos radiográficos e as novas
tendências no estudo por imagem desta deformidade, através
da tomografia computadorizada com carga.
(3) Revisar os tratamentos cirúrgicos tradicionais e as novas
técnicas minimamente invasivas, além de demonstrar como
deve ser realizada a avaliação no pré-operatório e pósoperatório após ambos os tipos de cirurgia.
Método(s): Estudo de revisão de literatura com ensaio
pictórico, com objetivo educacional.
Discussão: Nos últimos anos surgiram novas técnicas de
imagem que permitem uma avaliação tridimensional do hálux
valgo, tanto por incidências radiográficas adicionais ou pela
Tomografia Computadorizada com carga, sendo esta última
um método promissor na avaliação do HV e das demais
alterações do pé e tornozelo. Existem mais de 150
procedimentos cirúrgicos descritos para correção do HV e
novas técnicas minimamente invasivas tem mostrado um
grande potencial no tratamento dos pacientes. Os métodos de
imagem são de fundamental importância no diagnóstico,
avaliação pré-operatória e pós-operatória do hálux valgo.
Conclusões: Assim sendo, o presente trabalho permite uma
revisão da anatomia, biomecânica e fisiopatologia do hálux
valgo, assim como a sua avaliação por diferentes métodos de
imagem tanto pré-operatórios quanto pós-operatórios,
permitindo ao radiologista maior acurácia e segurança na
avaliação desta deformidade.
Autor Responsável: Dr. Lucas Nakasone Matos da Silva
E-mail: lucas_nakasone@hotmail.com
Palavras-Chave: halux, valgo, hallux, valgus

PD.19.030
AVALIAÇÃO
POR
IMAGEM
DA
INSTABILIDADE
PATELOFEMORAL ALÉM DA CLASSIFICAÇÃO DE DEJOUR:
UMA ABORDAGEM PRÁTICA
Autores: SILVA, L. N. M.; RIZZETTO T. A.; CARNEIRO, B. C.;
JORGE, R. B.; GUIMARÃES, J. B.; SILVA, F. D.; CRUZ, I. A. N.;
SILVA, I. P.; ORMOND FILHO, A.; NICO, M. A. C.
Instituição: FLEURY MEDICINA E SAÚDE
Introdução e objetivo(s): A instabilidade patelofemoral é uma
condição que acomete principalmente indivíduos jovens e
ativos, com alto potencial de trazer importantes comorbidades
e sequelas. A avaliação por imagem tem um papel
fundamental na decisão terapêutica, avaliando os fatores
predisponentes que podem precisar ser corrigidos
cirurgicamente para prevenir a recorrência da luxação. Essa
avaliação por imagem é feita através de achados subjetivos e

principalmente objetivos, incluindo medidas de ângulos e
índices.
Objetivos.
1- Demonstrar nossa sistematização na avaliação por imagem
das instabilidades patelofemorais, incluindo as medidas mais
reprodutíveis entre os diferentes fabricantes de RM e suas
possíveis armadilhas; nosso protocolo de imagem
padronizado, incluindo sequências de ressonância magnética,
posição do paciente, seleção de bobinas, entre outros.
2- Propor um relatório estruturado na descrição dos principais
fatores preditores de instabilidade que possam ser úteis ao
planejamento da correção do ortopedista.
Método(s): Estudo de revisão de literatura com ensaio
pictórico, com objetivo educacional.
Discussão: Apesar da extensa literatura disponível sobre o
assunto, faltam trabalhos educacionais que demonstrem uma
abordagem prática, incluindo como fazer tais mesurações,
indicando quais delas são mais reprodutíveis e suas potenciais
armadilhas; qual o posicionamento do paciente mais
adequado e como isso pode influenciar nos resultados, seleção
da bobina mais adequada, protocolo de imagem, entre outros.
Conclusões: Existe uma ampla gama de artigos científicos
recentes que mostram a importância de sistematizar medidas
na avaliação das instabilidades patelofemorais, em prol do
aumento de sua reprodutibilidade. É de extrema importância
que o radiologista tenha uma compreensão clara de como
essas pequenas diferenças entre os protocolos de imagem e a
mensuração podem impactar no planejamento cirúrgico
desses pacientes e como fazê-lo da forma mais adequada.
Autor Responsável: Dr. Lucas Nakasone Matos da Silva
E-mail: lucas_nakasone@hotmail.com
Palavras-Chave: instabilidade, patelofemoral, patela, Dejour

PD.19.031
NÓS PODEMOS IR ALÉM: O PAPEL DA RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA DE OPORTUNIDADE NA AVALIAÇÃO DA
QUALIDADE ÓSSEA E MUSCULAR
Autores: SILVA, L. N. M.; CRUZ, I. A. N.; ZORZENONI, F. O.;
CARNEIRO, B. C.; GUIMARÃES, J. B.; SILVA, F. D.; SILVA. I. P.;
GONZALEZ, M. T.; ORMOND FILHO, A.; NICO, M. A. C.
Instituição: FLEURY MEDICINA E SAÚDE
Introdução e objetivo(s): Estudos por ressonância magnética
(RM) são comuns na prática diária e com o envelhecimento da
população há um aumento da demanda por esses métodos. A
osteoporose e a sarcopenia são doenças comuns na população
idosa e geram grande morbidade e custos para a saúde em
geral. O diagnóstico precoce dessas doenças traz grandes
avanços no manejo clínico desses pacientes. Por esse motivo,
houve um grande aumento no interesse pela ressonância
magnética de oportunidade.
Objetivos:
- Revisar o conceito de diagnóstico de oportunidade.
- Demonstrar como pode ser realizada a avaliação da
qualidade óssea e muscular nos estudos de ressonância
magnética de rotina.
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- Demonstrar com casos práticos a correlação dos achados da
ressonância magnética com os dados das densitometrias óssea
e do corpo total.
- Revisar os conceitos estabelecidos para o diagnóstico de
osteopenia e sarcopenia na ressonância magnética e discutir
as perspectivas futuras do diagnóstico de oportunidade por
ressonância magnética
Método(s): Estudo de revisão de literatura com ensaio
pictórico, com objetivo educacional.
Discussão: A osteoporose e sarcopenia são doenças comuns
principalmente em pacientes idosos, que geram grande
morbidade, devido principalmente a quedas frequentes e suas
consequências. Estima-se que 20 a 30% dos pacientes que
sofrem uma fratura no quadril morrem no período de até um
ano. Além do risco de quedas, já é estabelecido na literatura
que tanto a osteoporose e sarcopenia podem ser utilizados
como biomarcadores preditores de mortalidade em pacientes
com doenças crônicas.
A RM pode ser utilizada como método quantitativo e
qualitativo para estratificação de risco para sarcopenia e
osteoporose em exames realizados por outros motivos,
ajudando a reduzir o custo dos métodos de rastreamento e a
morbidade dos pacientes.
Conclusões: Atualmente o rastreio de osteoporose é realizado
num grupo seleto de pacientes e não possui indicação para a
população em geral. Não existem indicações precisas para o
rastreio de sarcopenia em nenhuma faixa etária de pacientes.
A RM é capaz de avaliar tanto quantitativamente quanto
qualitativamente a qualidade óssea e muscular, podendo
fornecer informações importantes em estudos de rotina
realizados por outros motivos, apresentando um potencial de
reduzir indiretamente os custos de saúde direcionados às
complicações.
Autor Responsável: Dr. Lucas Nakasone Matos da Silva
E-mail: lucas_nakasone@hotmail.com
Palavras-Chave: imagem, oportunidade, osteoporose,
sarcopenia, espectroscopia

PD.19.033
MIELOTOMOGRAFIA, QUANDO INDICAR E COMO FAZER?
Autores: WAZILEWSKI, D.; NOGUEIRA, M.; BIANCHI, M.;
QUINTINO, P.
Instituição: ENSINO D'OR
Introdução e objetivo(s): Demonstrar os protocolos de
mielotomografia convencional e dinâmica, as principais
indicações, as diferenças entre elas, vantagens e
desvantagens.
Método(s): Revisão da literatura sobre mielotomografia
convencional e dinâmica, utilizando exemplos de casos de
pacientes que realizaram mielotomografia convencional e
dinâmica em nosso serviço no ano de 2021.
Discussão: A ressonância magnética é o melhor método para
elucidar patologias da medula espinhal devido a sua alta
resolução e análise tecidual sem a utilização de radiação.
Entretanto, a mielotomografia permanece importante em
alguns casos, seja por contra-indicação ou restrições
artefatuais da ressonância ou para demonstrar de forma
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detalhada condições que estreitam ou deslocam a medula
espinhal, raízes nervosas ou a dura máter (por exemplo: cistos
ou bandas aracnoides); localizar os sítios exatos de vazamento
na dura máter quando os outros exames foram inconclusivos,
ou para planejamento de radioterapia nos casos de estenoses
tumorais do canal vertebral em colunas artrodesadas.
A grande vantagem da mielotomografia dinâmica sobre a
convencional é que na dinâmica várias imagens são adquiridas,
em tempo real, alterando o posicionamento do paciente
diversas vezes, permitindo a identificação de um ou mais sítios
de fístula sejam encontrados, o que é de suma importância em
fístulas de alto fluxo nas quais muitas vezes há envolvimento
de vários sítios de vazamento.
Conclusões: As principais indicações da mielotomografia são o
planejamento da radioterapia em tumores estenosantes do
canal vertebral em colunas artrodesadas e a pesquisa de
fístulas liquóricas, onde a realização das manobras dinâmicas
são essenciais na idetificação dos locais específicos de
extravasamento. Além disso, permite realizar o tratamento
com blood-pacth ou cola cirúrgica guiados, mais eficaz e
duradouro que o não guiado e menos invasivo que a cirurgia.
Autor Responsável: Dra. daniele pizarro wazilewski
E-mail: danipiwa@gmail.com
Palavras-Chave: myelotomography;, fluid leaks, blood-patch

PD.19.037
MÚLTIPLAS FACES DA METÁSTASE ÓSSEA: COMO DETECTAR
E NÃO SER SURPREENDIDO.
Autores: BERNAL, E. C. B. A.; HELITO, P. V. P.; RODRIGUES, M.
B.; LEÃO, R. V.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Introdução e objetivo(s): As metástases são os tumores
malignos mais comuns do esqueleto, e o osso é o terceiro local
mais frequente de metástase, atrás apenas do pulmão e do
fígado.
A detecção precoce de metástases esqueléticas é fundamental
para o estadiamento preciso e o tratamento ideal, além da
melhora da qualidade de vida do paciente, já que as
metástases ósseas são uma das principais causas de
morbidade em pacientes oncológicos, caracterizadas por dor
intensa, mobilidade prejudicada, fraturas patológicas,
compressão da medula espinhal, aplasia da medula óssea e
hipercalcemia.
A compreensão atual dos mecanismos biológicos pelos quais
os tumores metastatizam para o osso e da aparência de
imagem diversa que essas metástases esqueléticas podem
apresentar são de extrema importância para detecção de
doença disseminada em pacientes oncológicos e predição de
prognóstico e sobrevida.
Método(s): Nesse estudo revisaremos através de diversos
casos formas típicas e atípicas de acometimento secundário
musculoesquelético em diferentes métodos de imagem e
discutiremos o método ideal para diagnóstico e
monitoramento de resposta ao tratamento das metástases
esqueléticas.
Discussão: As metástases ósseas têm um impacto importante
na qualidade de vida do paciente oncológico, e, portanto,

novas estratégias são necessárias para detectar a doença
esquelética e atenuar os eventos esqueléticos estabelecidos.
O papel dos radiologistas é fundamental para esse diagnóstico
já que maioria das metástases ósseas são assintomáticas no
início, e conhecer formas típicas e atípicas de acometimento
metastático esquelético auxilia no diagnóstico precoce e
monitoramento da resposta ao tratamento.
Conclusões: A avaliação de pacientes com metástases
esqueléticas necessita de diagnóstico por imagem capaz de
detectar lesões, avaliar sua extensão e localização, e
eventualmente conduzir a biópsia. Dessa forma, o radiologista
deve estar apto a detectar formar típicas e atípicas de
acometimento musculoesquelético secundário para garantir o
tratamento adequado e melhor qualidade de vida ao paciente
oncológico.
Autor Responsável: Dra. Eduarda Castelo Branco Araújo
Bernal
E-mail: eduardacbabernal@gmail.com
Palavras-Chave: metástases, osso, RM, TC

PD.19.039
APRESENTAÇÕES ATÍPICAS E ARMADILHAS NA AVALIAÇÃO
DAS PATOLOGIAS DISCAIS
Autores: BAMBIRRA, A. P.; GOMES DE ALMEIDA, F. A.
Instituição: NÚCLEO DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
ALLIAR (NEPIA). ALLIAR MÉDICOS A FRENTE. CENTRO
DIAGNÓSTICO BRASIL (CDB).
Introdução e objetivo(s): As patologias discais representam
um dos principais motivos de exame de imagem, porém
algumas vezes apresentam características atípicas que
dificultam a identificação e a interpretação dos achados.
Método(s): O presente estudo pretende exemplificar casos
que mostrem apresentações atípicas e as armadilhas nas
patologias discais por meio de exames de radiografia,
tomografia computadorizada e ressonância magnética, com
ênfase nas ferramentas que permitam o diagnóstico mais
preciso como axial T1, sequências pós-contraste, métodos
complementares e sinais indiretos.
Discussão: As hérnias discais podem apresentar dificuldade de
avaliação nos casos de alteração do sinal ou da atenuação
habituais, como nas hérnias agudas com alto sinal nas
sequências com ponderação em T2; como nas hérnias com
calcificação associada, denominadas de ‘’hérnias duras’’;
assim como nas alterações císticas como, por exemplo, nos
cistos discais.
Em relação a topografia das hérnias discais podemos ter
dificuldade em avaliar casos de hérnias extraligamentares em
contrapartida com as subligamentares que são muito mais
frequentes, sequestros discais com migração posterior ou as
hérnias extremolaterais onde os achados associados como
alterações do músculo psoas maior adjacente podem ser
encontrados.
Como outros achados pouco usuais relacionados às hérnias
discais podemos citar conteúdo calcificado com migração
intraóssea e processo inflamatório associado, além de bolhas
gasosas degenerativas próximas aos discos intervertebrais
simulando patologias discais.

Conclusões: Em virtude do extenso número de exames de
imagem realizados para avaliação dos discos intervertebrais é
de suma importância saber usar as principais ferramentas
diagnósticas para reconhecer e interpretar adequadamente os
achados pouco usuais e as armadilhas que podem ocorrer
pelas características intrínsecas das hérnias, topografia e
achados concomitantes, entre outros.
Autor Responsável: Dr. Alberto Peters Bambirra
E-mail: albambirra@hotmail.com
Palavras-Chave: hérnia, extremolateral, extraligamentar,
sequestro, hérnia-dura, cisto-discal, hérnia-aguda

PD.19.042
SÍNDROME DE MÜLLER-WEISS: REVISITANDO UMA
ENTIDADE PECULIAR
Autores: ALMEIDA, F. A. G.; BAMBIRRA, A. P.
Instituição: ALLIAR MEDICINA DIAGNÓSTICA NEPIA - NÚCLEO
DE ENSINO PESQUISA E INOVAÇÃO ALLIAR CDB MEDICINA
DIAGNÓSTICA
Introdução e objetivo(s): A síndrome de Müller-Weiss é
doença incomum caracterizada por alterações morfológicas
no osso navicular que podem determinar colapso de sua
margem lateral com consequente desarranjo do acetabulum
pedis e osteoartrose secundária. O estudo atual pretende
demonstrar, através de casos coletados em nossa instituição,
as características da doença e o desarranjo biomecânico que
segue sua progressão.
Método(s): Nós coletamos sete casos de doença de MüllerWeiss em radiografia, ressonância magnética e tomografia
computadorizada que mostram diferentes estágios da doença
e suas complicações. Utilizando o estadiamento proposto por
Maceira e Rochera, destacamos os achados típicos e as
alterações secundárias dignas de nota e que podem influenciar
no tratamento.
Discussão: Originalmente descrita em 1925, a síndrome de
Müller-Weiss é ainda uma entidade obscura de patogênese
indefinida. Alterações morfológicas no osso navicular
desencadeiam um desarranjo do acetabulum pedis com
sobrecarga e fragmentação do contorno lateral do navicular.
promovendo desvio lateral do eixo do tálus e protrusão do
mesmo pela área de defeito ósseo, determinando
deformidade em varo do retropé. A medianização do
tubérculo do navicular torna-o proeminente ao exame físico,
um sinal descrito como pseudovalgismo do retropé e
característico desta entidade. A evolução da doença pode
levar a neoarticulação entre o tálus e o cuneiforme lateral.
Osteoartrose secundária é normalmente encontrada.
Conclusões: Através dos exemplos encontrados, nós
buscamos promover maior entendimento desta doença
peculiar do osso navicular, demonstrando como ela pode ser
diagnosticada, seu estadiamento e enfatizando as alterações
biomecânicas e degenerativas que dela resultam.
Autor Responsável: Dr. Fabio Abilio Gomes de Almeida
E-mail: fabioalmeida80@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Müller-Weiss, acetabulum, pedis, hindfoot,
varus, pseudovalgus
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PD.19.045
LESOES
DOS
NERVOS
PERIFERICOS:
REVISAO
ULTRASSONOGRAFICA
Autores: COUCEIRO, L.B.L; BERNAL, E.C.B.A; ROSSANA, T;
LEAO, R.V.; SERNIK, R.A; CERRI, G.G.
Instituição: HOSPITAL SIRIO LIBANES
Introdução e objetivo(s): Lesões dos nervos periféricos são
importantes causas de perda de funcionalidade, sendo
imprescindíveis seu diagnostico e tratamento precoces.
Ultrassonografia de alta resolução destaca-se por se tratar de
um método custo efetivo, acessível e com alto potencial
diagnostico. Nosso objetivo é abordar as vantagens da
ultrassonografia, novas técnicas e manobras dinâmicas, alem
de ilustrar os achados das principais patologias.
Método(s): Revisão da anatomia do nervo periférico e
correlação desta com a imagem ultrassonográfica. Abordagem
das principais vantagens e desvantagens do método, novas
técnicas utilizadas (Elastografia, uso de
contraste
microbolhas) e manobras dinâmicas. Revisão e comparação
dos principais tipos de lesões dos nervos periféricos, com
ênfase nas patologias mais comuns (traumáticas,
compressivas e expansivas).
Discussão: As lesões dos nervos periféricos podem ter
múltiplas etiologias tais como traumática, por síndrome
compressiva, secundaria a processos inflamatórios (ex. COVID
19, doenças sistêmicas e expansiva (tumores benignos e
malignos).
As neuropatias periféricas são caracterizadas por perda do
aspecto em favo-de- mel, alterações da ecogenicidade e da
espessura do nervo. As lesões traumáticas são as mais comuns
e podem ser associadas a diversos mecanismos (dissecção,
avulsão, tração). Alem dos achados ja descritos, pode haver
ruptura parcial do nervo com formação de proliferação não
neoplasia, o neuroma traumático. Quanto as lesões
compressivas, destacam-se síndrome do túnel cubital,
síndrome do túnel do carpo, síndrome do canal de guyon,
síndrome do túnel do tarso, compressão extrínseca tumoral e
subluxação do nervo. Nestes casos, manobras dinamicas
podem auxiliar o diagnostico. As lesões inflamatórias podem
ter causa viral, bacteriana ou associação auto-imune. Alem dos
achados mais comuns, pode envolver densificação dos planos
adiposos adjacentes ou presença de coleções. As causas
tumorais são as mais raras, sendo principalmente
representadas por neurofibromas e schwannomas.
Conclusões: A ultrassonografia pode ter algumas limitações,
contudo destaca-se por seu potencial diagnostico nas lesões
dos nervos periféricos.
Autor Responsável: Dra. Ligia Braga Lopes Couceiro
E-mail: ligia.couceiro99@gmail.com
Palavras-Chave: ultrassonografia, nervos, neuropatias

PD.19.047
MANOBRAS DINÂMICAS NA AVALIAÇÃO POR TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA/RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA
DE
PATOLOGIAS MUSCULOESQUELÉTICAS.
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Autores: LEAO, RV; BERNAL, ECA; HELITO, PV; TOKECHIAMARAL,D;
BAPTISTA, RF; CORREA, MFP; BORDALORODRIGUES, M.
Instituição: HOSPITAL SIRIO LIBANES
Introdução e objetivo(s): Apesar dos avanços tecnológicos nos
métodos de imagem a avaliação de determinadas lesões
musculoesqueléticas ainda pode representar um desafio.
Algumas manobras dinâmicas têm sido descritas na literatura
visando superar essas dificuldades. Embora o ultrassom
dinâmico seja uma técnica de diagnóstico bem estabelecida
para a avaliação de algumas patologias, a avaliação dinâmica
por TC e RM tem suas indicações e são também ferramentas
valiosas em determinadas patologias musculoesqueléticas.
Revisamos o uso das principais manobras utilizadas em RM e
TC para avaliação de algumas patologias musculoesqueléticas
específicas: doença de Hirayama, lesão da sindesmose do
tornozelo, instabilidade radioulnar do punho, síndrome
compartimental crônica, hérnias musculares, encarceramento
da artéria poplítea, entre outras.
Método(s): Neste estudo, revisaremos os exames de RM e TC
nas posições neutra e durante ou após manobras dinâmicas e
discutiremos o protocolo dos exames e a avaliação por
imagem, evidenciando como as manobras dinâmicas auxiliam
no diagnóstico.
Discussão: As imagens dinâmicas são úteis tanto para doenças
que causam instabilidades dinâmicas (como lesões na
articulação radioulnar ou sindesmose do tornozelo) quanto
para doenças causadas por anormalidades dinâmicas
propriamente ditas, como as doenças de Hirayama e síndrome
compartimental crônica. Independentemente da causa, a
imagem dinâmica é o que permite um diagnóstico adequado
desses casos.
Conclusões: Imagens dinâmicas através da TC e RM do sistema
musculoesquelético são ferramentas importantes que
permitem a detecção de diferentes patologias. Ser capaz de
reconhecer suas indicações, orientar protocolos direcionados
e saber como interpretar corretamente os achados de imagem
tanto na posição neutra quanto na aquisição dinâmica é
imperativo para os radiologistas.
Autor Responsável: Dra. RENATA VIDAL LEAO
E-mail: renatavvleao@gmail.com
Palavras-Chave: DYNAMIC, CT, MR, IMAGING

PD.19.050
GLÓBULOS DE GORDURA COMO MARCADOR DE
OSTEOMIELITE EM RM: UM ENSAIO PICTÓRICO
Autores: GODOY, I.R.B.; YAMADA, A.F.; SKAF, A.Y.
Instituição: HOSPITAL DO CORAÇÃO - HCOR E TELEIMAGEM
Introdução e objetivo(s): Os achados de ressonância
magnética (RM) da osteomielite aguda variam de edema da
medula óssea a sinais mais confiáveis, como destruição óssea,
reação periosteal e seqüestro. Descrevemos 4 casos em que
glóbulos de gordura podem ajudar o radiologista na
identificação de osteomielite.
Método(s): Descrevemos 4 casos de osteomielite aguda
associada a glóbulos de gordura intra e extramedular.

Discussão: Estudos de imagem são úteis para identificar o
envolvimento ósseo da osteomielite, embora o edema de
partes moles e abdome a formação de abscesso pode ser
visível antes da destruição óssea em radiografias,
especialmente em crianças. Padrões permeativos e roídos por
traças de destruição óssea são comuns na osteomielite aguda
e destruição cortical ou reação periosteal podem ser
observadas. A ressonância magnética é um método sensível
para detecção de osteomielite. Baixa intensidade de sinal é
observada na medula óssea em sequências ponderadas em T1
além do edema ósseo em outras sequências de RM sensíveis a
fluidos. As sequências de saturação de gordura são úteis para
diferenciar o edema da medula óssea do tecido adiposo da
medula óssea e do tecido subcutâneo. Outros sinais de
imagem que podem ajudar no diagnóstico de osteomielite
incluem destruição óssea focal, reação periosteal e sequestro.
Além disso, os glóbulos de gordura intramedulares e
extramedulares também são sinais que podem melhorar a
especificidade da RM, uma vez que são secundários à gordura
liberada pelos lipócitos medulares após a necrose.
Conclusões: Glóbulos de gordura observados nos exames de
RM podem ser marcadores úteis na avaliação de pacientes
com suspeita clinica de osteomielite, principalmente em
crianças e adolescentes.
Autor Responsável: Dr. Ivan Godoy
E-mail: ivanrbgodoy@gmail.com
Palavras-Chave: osteomielite, ressonancia, globulos, gordura

PD.19.054
AS MÚLTIPLAS FACES DA DOENÇA DE DEPOSIÇÃO DE
MICROCRISTAIS E SUAS DESAFIADORAS MANIFESTAÇÕES
EXTRA-ARTICULARES ATÍPICAS
Autores: OLIVEIRA F.A.; TAVARES F. H. A. S.; ARAUJO F.F.;
CARNEIRO B.C.; CRUZ I.A.N; GUIMARÃES J.B.; SILVA, F. D.;
PASTORE, D.;ORMONDO-FILHO A.G.; NICO M.A.C
Instituição: GRUPO FLEURY, GRUPO DE RADIOLOGIA
OSTEOMUSCULAR.
Introdução e objetivo(s): A doença de deposição de
microcristais (DDM) possui múltiplas apresentações diferentes
no sistema musculoesquelético. Os depósitos mais comuns
são os de pirofosfato de cálcio, de monourato de sódio e de
hidroxiapatita. Embora suas apresentações típicas sejam intraarticulares, sendo respectivamente, a condrocalcinose, a
podagra e a tendinopatia calcária do manguito rotador, suas
apresentações atípicas, principalmente as extra-articulares,
correspondem a um número significativo de casos e, portanto,
não podem ser esquecidas. Este ensaio pictórico tem como
objetivo apresentar e ilustrar essas apresentações atípicas
extra-articulares em diferentes métodos de diagnóstico por
imagem.
Método(s): Foram pesquisados exames radiológicos de
ressonância magnética (RM) no banco de dados do XXXXX
XXXXXX que correspondiam a casos de DDM, mas cujo
contexto clínico e os achados de imagem apontavam a
princípio para outro diagnóstico diverso, mas que em seguida
foram corretamente diagnosticados utilizando-se outros
métodos alternativos de diagnósticos por imagem, como a

radiografia (RX), a tomografia computadorizada (TC) ou a
ultrassonografia (USG), por tratarem-se de manifestações
atípica extra-articulares dessas doenças.
Discussão: Esse grupo relativamente heterogêneo de doenças
pode afetar tendões, ligamentos, cápsulas articulares,
cartilagem hialina e fibrocartilagens em todo o corpo. Nos
casos agudos sintomáticos ou em recidiva dos sintomas, as
alterações inflamatórias tendem a ser exuberantes, tanto no
quadro clínico como no radiológico, podendo mimetizar
outras patologias de diversas etiologias, como miopatias,
doenças infecciosas, reumatológicas ou neoplásicas, ou até
mesmo fraturas, já que os pacientes muitas vezes podem
associar alguns pequenos eventos traumáticos com o início
dos sintomas. Especialmente na RM, o diagnóstico correto
pode ser desafiador, pois os depósitos podem ser
imperceptíveis ou podem passar despercebidos devido ao
acentuado edema ósseo ou de partes moles.
Conclusões: Os casos-modelo deste ensaio pictórico
evidenciam que o radiologista, sobretudo musculoesquelético,
deve desconfiar da possibilidade de tratar-se das
manifestações extra-articulares atípicas de DDM ao se deparar
com um quadro de artralgia cujos achados de imagem,
principalmente de edema exuberante de partes moles na RM,
forem desproporcionais ao contexto clínico, de modo a lançar
mão de métodos alternativos de diagnóstico por imagem, se
possível, para confirmar ou excluir a presença de microcristais.
Autor Responsável: Dr. Felipe Alves de Oliveira
E-mail: Felipalves1@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Gout, Hydroxyapatite Deposition Disease
(HADD), Calcium Pyrophosphate Deposition Disease (CPPD),
Calcareus
Tendinopathy
of
the
Rotator
Cuff,
Chondrocalcinosis, MRI, Arthralgia

RELATO DE CASO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.19.013
CONDROSSARCOMA PERIOSTEAL DO OSSO ILÍACO
Autores: VAN DER ZWAAG, L. M; REIJNIERSE, M.
Instituição: CENTRO MÉDICO UNIVERSITÁRIO DE LEIDEN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Descrever um caso clínico
de rara apresentação de um condrossarcoma periosteal no
osso ilíaco.
História clínica: Homem, 37 anos de idade, sem
comorbidades, com história de dor lombar há nove meses,
com irradiação para o membro inferior direito, após pegar
peso.
Discussão e diagnóstico: Inicialmente foi realizada radiografia
pélvica (Fig.1), que demonstrou assimetria nas articulações
sacroilíacas, com redução do espaço articular à direita e
obliteração dos forames sacrais. A ressonância magnética
(RM) mostrou uma massa lobulada de partes moles localizada
anteriormente à articulação sacroilíaca direita, originando-se
da cortical do osso ilíaco. A massa é hipointensa e homogênea
na sequência ponderada em T1 (Fig.2) e apresenta hipersinal
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heterogêneao na seuência T2 Dixon (Fig. 3), com realce
periférico após administração de contraste (Fig. 4). Nenhum
realce septal é visto.
Uma tomografia computadorizada (TC) adicional (Fig. 5, 6) foi
solicitada, mostrando matriz óssea cartilaginosa a partir do
periósteo do osso íliaco e calcificações em padrão “arcos e
anéis”. Esses achados de imagem foram altamente sugestivos
de uma lesão de superfície com mineralização condroide. Foi
realizada biópsia e a histopatologia confirmou condrócitos
localizados no fundo da cartilagem hialina compatível com o
diagnóstico radiológico de condrossarcoma periosteal.
O condrossarcoma periosteal é um tumor ósseo maligno
primário raro. De acordo com a classificação da Organização
Mundial da Saúde (OMS), emerge do periósteo do osso. Por se
originar da superfície óssea externa também é denominado
justacortical. Tipicamente produz uma matriz cartilaginosa e
acomete a zona metafisária dos ossos longos.
Conclusões: Em conclusão, o condrossarcoma periosteal é um
tumor ósseo primário de superfície de baixo grau raro e o osso
ilíaco é uma localização incomum. Os radiologistas devem
estar atentos aos aspectos de imagem e diagnóstico
diferencial que são cruciais para o manejo clínico e prognóstico
dependendo da excisão cirúrgica adequada.
Autor Responsável: Dra. LIDIAMARA MEDEIROS VAN DER
ZWAAG
E-mail: lidia_may@hotmail.com
Palavras-Chave: Condrosarcoma, periosteal, condroide, osso

PD.19.021
ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DAS NEUROPATIAS
PERIFÉRICAS EM PACIENTES COM COVID-19
Autores: SERNIK, R.A.; YOSHIMI, N.T.; SIMONATTO, T.M.;
PANIZZA, P.S.
Instituição: HOSPITAL LEFORTE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O desenvolvimento dos
transdutores ultrassonográficos de alta frequência tem
possibilitado a avaliação dos nervos periféricos, um campo
relativamente novo no diagnóstico por imagem. O objetivo
deste trabalho é descrever os principais achados
ultrassonográficos da neuropatia periférica pós-COVID,
através de relato do caso de um paciente submetido a
internação prolongada.
História clínica: Paciente do sexo masculino, 54 anos, admitido
com síndrome respiratória aguda e piora do quadro clínico,
permaneceu internado em unidade de terapia intensiva por 2
meses, inclusive com pronação para otimizar a oxigenação.
Evoluiu com alteração de marcha e sinais de polineuropatia à
eletroneuromiografia. À ultrassonografia evidenciou-se
espessamento, hipoecogenicidade e perda do padrão
fascicular do nervo fibular superficial, sugerindo neuropatia
periférica.
Discussão e diagnóstico: A avaliação ultrassonográfica dos
nervos periféricos tem sido possível devido ao
desenvolvimento dos transdutores de alta frequência,
permitindo avaliação detalhada destas estruturas semelhante
ao observado em cortes histológicos.
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O nervo periférico é composto de fibras axonais revestidas por
endoneuro e agrupadas em fascículos, circundados por
perineuro. O epineuro, por sua vez, reveste os múltiplos
fascículos, que se agrupam para formar o nervo. Esse arranjo
possui aparência em favo de mel no plano axial, com os
fascículos nervosos hipoecogênicos circundados por tecido
conjuntivo hiperecogênico. Nas neuropatias periféricas
observamos espessamento, redução da ecogenicidade e perda
da arquitetura fascicular.
A ultrassonografia de nervos periféricos é não invasiva e
complementar
aos
outros
métodos,
como
a
eletroneuromiografia, podendo ser utilizado nos traumas,
tumores, doenças autoimunes, polineuropatia inflamatória,
dentre outros. Diante do contexto pandêmico pelo
coronavírus SARS-CoV-2, seu uso na avaliação das
complicações tem sido de principal interesse. Apesar de o
SARS-CoV-2 acometer principalmente o sistema respiratório,
complicações neurológicas centrais e periféricas são possíveis
e, dentre os achados, destacam-se as síndromes compressivas
decorrente da pronação.
Conclusões: A ultrassonografia tem se tornado um método
cada vez mais importante na prática clínica, trata-se de uma
ferramenta diagnóstica portátil, de baixo custo, sem radiação
e permite uma avaliação dinâmica e direcionada para o local
da queixa clínica do paciente. A avaliação ultrassonográfica de
nervos periféricos deve ser conhecida e difundida na
radiologia, visto que se trata de um avanço sem precedentes,
onde o campo de atuação ainda era inexplorado.
Autor Responsável: Dra. Thais Mayor Simonatto
E-mail: thais.myrsimo@gmail.com
Palavras-Chave: covid, covid19, neuropatia, neuropathy,
neuropatiaperiférica,
peripheralneuropathy,
ultrassom,
ultrasound,
ultrassonografia,
ultrasonography,
nervosperiféricos, peripheralnerves

PD.19.025
AUSÊNCIA UNILATERAL DO MÚSCULO QUADRADO FEMORAL
EM VOLUNTÁRIA ASSINTOMÁTICA – RELATO DE CASO E
REVISÃO ANATÔMICA
Autores: LINS, C. F.; SALMON, C. E. G.; DE SOUZA, L. A.;
QUESADO, R.C.S.; MORAES, R. D. S.; SILVA-PINTO, A. C.;
MATOS, M. A. A.; NOGUEIRA-BARBOSA, M. H.
Instituição: CLÍNICA DELFIN MEDICINA DIAGNÓSTICA - GRUPO
ALLIAR ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA
(EBMSP) FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FMRP-USP) FACULDADE DE
FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO DA
UNIVERSIDA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O músculo quadrado
femoral tem origem na região lateral da tuberosidade
isquiática e se insere na crista intertrocantérica no fêmur
proximal, com papel na rotação lateral da coxa. Apresenta
formato aproximadamente retangular sendo o mais inferior
dos músculos profundos da região glútea, situado
posteriormente ao músculo obturador externo e
inferiormente ao gêmeo inferior. Este painel visa descrever um
caso de ausência unilateral do ventre muscular do quadrado

femoral em voluntária assintomática, com redução do espaço
isquiofemoral com hipertrofia compensatória dos músculos
obturadores interno e externo ipsilaterais. Adicionalmente
apresentamos revisão da literatura e revisão da anatomia
regional.
História clínica: Voluntária feminina, 12 anos, assintomática,
realizou ressonância magnética da bacia como parte de grupo
controle de estudo prévio. Identificamos ausência unilateral
do ventre muscular do quadrado femoral esquerdo, associada
a hipertrofia dos músculos obturadores interno e externo
ipsilaterais, com tênue edema nas fibras do obturador externo
no nível do espaço isquiofemoral. Havia redução do espaço
isquiotibial em relação ao lado contralateral e em relação aos
valores de normalidade da literatura.
Discussão e diagnóstico: A ausência do músculo quadrado
femoral é rara, com frequência aproximada de 1%, podendo
ser acompanhada de hipertrofia compensatória do gêmeo
inferior ou da extensão cranial do adutor magno. No presente
caso, foi observada hipertrofia de aspecto compensatório nos
músculos obturadores interno e externo, além de discreto
edema na porção mais inferior do obturador externo no nível
do espaço isquiofemoral o qual apresenta amplitude reduzida
em cerca de 50% em relação ao contralateral. Apesar de não
existirem estudos demonstrando relação entre a ausência do
músculo quadrado femoral com impacto isquiofemoral, é
razoável presumir que esta variação possa predispor ao
impacto.
Conclusões: O caso relatado mostra ausência do ventre
muscular do quadrado femoral unilateral, com hipertrofia dos
músculos obturadores interno e externo ipsilaterais. Embora
não haja sintomas relacionados, identificamos redução do
espaço isquiofemoral e tênue edema no obturador externo.
Estudos prospectivos futuros podem avaliar a relação entre
esta variante e o risco de desenvolver o impacto
isquiofemoral.
Autor Responsável: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail: kerolins@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Músculo quadrado femoral, Ausência,
Anatomia, Ressonância magnética

PD.19.027
ARTROPATIA DE CHARCOT: RELATO DE CASO
Autores: BRAGA, D.N.M.; MURAKAMI, N.; FERREIRA, DL
Instituição: INSTITUTO DE RADIOLOGIA- HCFMUSP ( INRAD)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Apresentar um caso de
artrite e degeneração osteoarticular severa causadas por
Artropatia de Charcot associada a Siringomielia (AC) e Artrite
Reumatoide (AR), correlacionando imagens de radiografias e
estudos de ressonância magnética (RM).
História clínica: Um homem de 68 anos foi avaliado por artrite
severa envolvendo ambos os ombros, punhos, articulações
interfalangianas distais, quadril esquerdo e coluna lombar.
Possuía fator reumatóide positivo desde 2001, associado a
siringomielia de C2-T9. Foi submetido a terapia com múltiplas
medicações nos anos anteriores, incluindo Metotrexato,
Leflunomida, Infliximabe, Certolizumabe e Rituximabe. Em
2006, foi submetido a osteossíntese metálica do punho

direito, e em 2011 do punho esquerdo. O quadro, no entanto,
progrediu ao longo dos anos.
Discussão e diagnóstico: Artropatia neuropática ( de Charcot)
é uma doença degenerativa rara, secundária à perda da
inervação articular. Causas incluem diabetes, malformação de
Chiari, doença renal terminal, tabes dorsalis, hanseníase, lesão
medular traumática e esclerose múltipla.
No ombro, a neuroartropatia de Charcot pode ser um
diagnóstico desafiador, visto que sua apresentação pode se
assemelhar a ruptura tendinosa do manguito rotador,
infecções ou fraturas. A sua causa mais comum é a
siringomielia, que é uma desordem que envolve as
decussações das fibras do trato espinotalâmico lateral ( fibras
de dor e temperatura), resultando na inervação anormal da
articulação do ombro. Acredita-se que isso resulte em reflexos
neurovasculares anormais, resultando em hiperemia, e na
ativação de osteoclastos, induzindo a reabsorção óssea.
Nosso caso demonstra um raro acometimento de um paciente
com degeneração osteoarticular severa causada por AC e AR,
e seus complexos achados radiológicos onde o padrão ouro
para diagnóstico de siringe é a realização de RM de coluna
vertebral e para a identificação das estruturas do ombro a
radiografia é um método barato e de fácil acesso que
possibilita a visualização de erosões do úmero proximal e
glenóide, no qual ao associar a RM de ombros possibilita
melhor complementação dos achados.
Conclusões: A neuroartropatia de Charcot do ombro causada
por siringomielia é uma condição rara. Visto que seus sintomas
englobam uma gama de diagnósticos diferenciais é
fundamental que o radiologista fique atento para sua
identificação a fim de evitar falhas diagnósticas e início
precoce do tratamento.
Autor Responsável: Dr. Daniel Nogueira Mendes Braga
E-mail: danielnmendesbraga@gmail.com
Palavras-Chave: CHARCOT, ARTHROPATHY, RHEUMATOID,
ARTHRITIS, SYRINGOMYELIA

PD.19.036
ACHADOS MUSCULOESQUELÉTICOS DA SÍNDROME DE
BERARDINELLI NA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE
ABDOME
Autores: VANDERLEI, A. F. G. A.; FIGUEIREDO, F. F.; MORAES.
C. A.
Instituição: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo desse relato é
descrever os achados musculoesqueléticos da síndrome de
berardinelli-seip na tomografia computadorizada.
História clínica: Paciente I.R.G.M, sexo feminino, 27 anos de
idade, portadora da Síndrome de Berardinelli-Seip (Mutação
na BSCL2) foi hospitalizada devido quadro de esteatorreia,
perda ponderal e dor abdominal. Foi realizada tomografia
computadorizada abdominal total para investigação de
pancreatite crônica, que evidenciou heterogeneidade difusa
da medula óssea, notando-se áreas císticas/líticas nas regiões
metadiafisárias proximais de ambos os fêmures, sugerindo
angiomatose cística.
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Discussão e diagnóstico: A Síndrome de Berardinelli-Seip ou
Lipodistrofia Congênita Generalizada, é uma doença
autossômica recessiva rara, acometendo 1:10.000.000
nascidos vivos. Caracteriza-se clinicamente pela atrofia do
tecido adiposo, fácies grosseiras, hipertrofia muscular,
achados acromegálicos, além de hipertrigliceridemia e
resistência à insulina. Nos exames de imagens nota-se
importante atrofia do tecido gorduroso subcutâneo e
presença de cistos ósseos, especialmente em ossos longos
(fêmur e úmero), os quais fazem parte dos critérios
diagnósticos dessa síndrome.
Conclusões: A apresentação deste caso é importante para
disseminação do conhecimento a respeito dos achados
musculoesqueléticos na síndrome de berardinelli-seip e suas
características típicas. Os exames de tomografia
computadorizada desse tipo de paciente, pode ser bem
complexa devido as diversas alterações sistêmicas que
possuem.
Autor Responsável: Dra. Ana Flávia Gomes Angelo Vanderlei
E-mail: anaflaviaangel1@gmail.com
Palavras-Chave: Berardinelli, síndrome, lipodistrofia,
autossomica, berardinelli-seip, bscl2, líticas, lesões,
musculoesquelético, congênita, angiomatose, syndrome,
lipodystrophy, autosomal, lytic, angiomatosis, musculoskeletal

PD.19.040
SÍNDROME DO DESFILADEIRO TORÁCICO EM PRATICANTE DE
CROSSFIT
Autores: TAKAI, T.Y; OSAKI, V.M.; FERNANDES, F.R.R.; COSTA,
D.M.R.; VICENTE, R.A.; OLIVEIRA, L.A.S.; TRAPP, B.; SILVA, M.C.;
RESENDE, P.H.A.
Instituição: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS DE BRASÍLIA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A síndrome do
desfiladeiro torácico (SDT) é caracterizada pela compressão
congênita ou adquirida do plexo braquial ou dos vasos
subclávios à medida que passam pela abertura torácica
superior. Um dos possíveis mecanismos da SDT são a abdução
e extensão do ombro, movimento comum em diferentes tipos
de exercício físico. O diagnóstico é baseado na avaliação clínica
e o diagnóstico clínico é muitas vezes difícil. Portanto, o uso de
técnicas de imagem é importante para caracterizar a
compressão neurovascular. Com base neste cenário, o
objetivo deste estudo de caso é relatar o caso de um paciente
que apresentou SDT induzida por exercício associada a uma
alteração óssea estrutural na clavícula.
História clínica: G.A.L., 53 anos, masculino, apresentou edema
em membro superior direito (MSD) e varizes após trombose
venosa profunda em veia subclávia. O paciente relatou que
após iniciar o Crossfit, modalidade de exercício conhecida por
seus exercícios com muita repetição em alta intensidade, com
alguns movimentos realizados acima da cabeça. O paciente
apresentou dor e parestesia na região do MSD sem melhora
após medicação. Após angiotomografia de MSD em 2021,
observou-se pequena exostose óssea na face póstero-medial
da clavícula direita próximo à veia subclávia ipsilateral. Isso
pode contribuir para a SDT induzida pelo exercício.
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Discussão e diagnóstico: O exercício de alta intensidade com
amplitude extrema de movimento dos membros superiores
pode levar ao movimento da clavícula em relação à primeira
costela causando compressão venosa. Durante uma sessão de
exercícios de Crossfit, exercícios com movimentos repetitivos
dos membros superiores, hiperabdução e rotação do ombro
são comuns. Este cenário, juntamente com uma anomalia
anatômica próxima à abertura torácica superior, poderia
explicar a compressão da veia apresentada pelo paciente. A
compressão do plexo braquial, da veia cava e da artéria
subclávia pode resultar em sintomas que podem ser
classificados em: neurológico, venoso e arterial. É importante
ressaltar que as técnicas de imagens também podem ser úteis
para excluir outras condições ou fornecer melhores
explicações para os sintomas do paciente, como em nosso
estudo de caso.
Conclusões: Em resumo, o caso acima ilustra o papel potencial
que as técnicas de imagem desempenham no diagnóstico da
SDT induzida pelo exercício.
Autor Responsável: Dra. Thais Takai
E-mail: takaithais@gmail.com
Palavras-Chave: Thoracic Outlet Syndrome, exercise, bone
spike

PD.19.041
FRATURA AVULSIVA DA CRISTA ILÍACA EM CRIANÇA
SECUNDÁRIA À MOVIMENTAÇÃO BRUSCA DURANTE
EXERCÍCIO FÍSICO
Autores: BATISTA, F. O.¹; SILVA FILHO, M. R. M.²; MORENO, R.
A.¹; BIANCHI, M. A¹²
Instituição: 1 - REDE D´OR SÃO LUIZ 2 - INSTITUTO DE
RADIOLOGIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Apresentar um caso de
fratura avulsiva da apófise da crista ilíaca anterior após trauma
indireto identificada através da radiografia (RX) e tomografia
computadorizada (TC) na emergência. Buscamos ressaltar a
importância da suspeição dessa fratura e da contribuição da
imagem no seu tratamento e na prevenção de déficit funcional
e deformidades permanentes.
História clínica: Paciente masculino, 14 anos, apresentou dor
súbita na topografia da crista ilíaca esquerda, iniciada durante
atividade física, quando se movia de forma rotacional,
partindo da postura estática para a dinâmica de forma brusca.
Ao exame físico, apresentava dor à palpação da crista ilíaca
esquerda, edema e limitação dos movimentos da perna
esquerda. A RX e a TC demostraram avulsão óssea da porção
anterior da apófise da crista ilíaca esquerda. Realizado
tratamento cirúrgico com redução e fixação com parafuso,
sem complicações. O paciente retornou às suas atividades com
instituição gradual de carga.
Discussão e diagnóstico: As fraturas por avulsão da apófise do
quadril em crianças e adolescentes são incomuns. A idade do
paciente representa o principal fator que determina onde
ocorre a ruptura na cadeia de osso, tendão e músculo. A
ossificação da apófise ilíaca ocorre gradualmente por volta dos
15 anos. No entanto, a fusão dessa cartilagem ossificada com

o osso ilíaco só ocorrerá por volta dos 18 anos. Assim, ao longo
deste período, a cartilagem em ossificação está sujeita a
traumas diretos ou indiretos, que podem causar seu
deslocamento.
O mecanismo usual de avulsão apofisária aguda em crianças e
adolescentes é uma lesão indireta aguda durante contrações
musculares concêntricas ou excêntricas repentinas. A maioria
das avulsões da região pélvica ocorrem no nível da espinha
ilíaca anterosuperior, espinha ilíaca anteroinferior,
tuberosidade isquiática, a síntese púbica e o trocânter menor.
Conclusões: A fratura por avulsão da crista ilíaca em pacientes
jovens que sofreram trauma indireto é uma condição rara. É
importante que os radiologistas estejam familiarizados com os
aspectos clínicos e de imagem em diferentes métodos. No
nosso caso, o estudo tomográfico e de radiografia foram
essenciais para o diagnóstico. A falta do diagnóstico associada
ao tratamento inadequado, pode levar deformidades e
limitação funcional.
Autor Responsável: Dra. Fabiana ottoni batista
E-mail: fabiana_ottoni@hotmail.com
Palavras-Chave: Fracture, Pelvic, Musculoskeletal, CT,
Radiography

PD.19.048
ROTURA BILATERAL DO TENDÃO QUADRÍCEPS FEMORAL NO
ESPORTE - RELATO DE CASO
Autores: ROLIM, E.C.M; MONTELES, R.K.S; MARTINS, M.Z.B;
VINENT, K.D.S; BRINGEL, R.C.T; JUNIOR, O.M.S.
Instituição: HOSPITAL SÃO DOMINGOS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo deste RELATO
DE CASO é mostrar que, apesar de raro, a rotura do quadríceps
femoral bilateral pode ocorrer em pacientes jovens, sem
doenças sistêmicas estabelecidas, diferente do que defende a
literatura já publicada sobre o assunto.
História clínica: Paciente do sexo masculino, de 34 anos,
professor de educação física, que já apresentava tendinite há
um ano nos tendões quadricipitais femorais com
acompanhamentos fisioterápico e ortopédico prévios. A lesão
do joelho direito se deu por mecanismo traumático no
momento em que o paciente praticava voleibol e do joelho
esquerdo no momento em que se dirigiu ao transporte para o
pronto-socorro, impossibilitando a extensão das pernas ao
exame físico. Ele se dirigiu rapidamente a uma grande
emergência ortopédica privada, com fortes dores em ambos
os joelhos e edema no joelho direito. No dia seguinte foi
submetido a correção cirúrgica da lesão com boa recuperação.
Discussão e diagnóstico: A ruptura bilateral do tendão do
músculo quadríceps femoral é dada com fenômeno raro na
literatura da radiologia musculoesquelética e ortopédica,
sendo relatados cerca de 105 casos em revisões inglesas e
alemãs. Trata-se de uma lesão debilitante, caso não haja o
correto manejo cirúrgico ortopédico. Os casos mais
conhecidos são em pacientes com condições médicas
predisponentes, como diabetes mellitus e distúrbios da
paratireoide, e idade avançada. No entanto, pacientes jovens
e sem comorbidades, que apresentam histórico de tendinite
podem ter um risco aumentando para tal lesão.

Conclusões: A relevância deste caso consiste na peculiaridade
das características do paciente , como idade e predisposição
prévia, que apresentou essas lesões, sendo fora do perfil já
descrito em relatos anteriores, que por sua vez, são raros,
principalmente no contexto esportivo.
Autor Responsável: Dra. Eva Caroline Melo Rolim
E-mail: evarolim3@gmail.com
Palavras-Chave: rupture, femoris, quadriceps, muscle,
tendon, sport, volleyball

PD.19.053
RM DE TRANSPLANTE MENISCAL: RELATO DE CASO COM 7
ANOS DE EVOLUÇÃO
Autores: GODOY, I.R.B.; DIAS, G.P.F.; YAMADA, A.F.; SKAF, A.Y.
Instituição: HOSPITAL DO CORAÇÃO - HCOR
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O menisco tem a função
de distribuir a sobrecarga mecânica nos compartimentos do
joelho e retardar o aparecimento da osteoartrite.
Relatamos um caso de transplante do menisco lateral com 7
anos de acompanhamento por imagem.
História clínica: Paciente de 45 anos com rotura do menisco
lateral e submetido à meniscectomia parcial em 2014 e
posteriormente à transplante meniscal.
Discussão e diagnóstico: Este relato de caso demonstrou as
alteração ao longo do te mpo do enxerto do menisco lateral
em um paciente jovem com extensa rotura do menisco lateral.
Esta nova opção terapêutica pode ser útil na tentativa de
retardar a progressão da degeneração articular após rotura
meniscal.
Conclusões: Radiologistas musculoesqueléticos precisam
estar familiarizados com o aspecto de imagem do transplante
meniscal para reconhecer padrões habituais para o pós
operatório e identificar possíveis complicações.
Autor Responsável: Dr. Ivan Godoy
E-mail: ivanrbgodoy@gmail.com
Palavras-Chave: Ressonância, magnética, joelho, menisco,
transplante

PD.19.055
HEMANGIOMAS COEXISTENTES ENVOLVENDO CALOTA
CRANIANA, ARCO COSTAL E LOBO HEPÁTICO DIREITO: UM
RELATO DE CASO.
Autores: CUNHA, E. P.; SOUZA, L. R. M. F.; LIMA, G. B. P.;
FERREIRA, A. J.; FERREIRA, B. D. C.; MENESES, A. C. O.
Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO
(UFTM)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Este estudo objetiva
divulgar o caráter raro da patologia descrita e pretende tornarse possível fonte de informação para o raciocínio radiológico
em contexto clínico-laboratorial adequado.
História clínica: Sexo feminino, 46 anos, evoluindo com
tumoração frontal indolor à direita há 4 meses. Após exames
iniciais, constatada lesão lítica insuflativa no quinto arco costal
direito em radiografia simples de tórax. Devido à suspeita de
metástases, foi realizado estadiamento por tomografia
computadorizada (TC), sendo caracterizado efeito expansivo
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das lesões intraósseas, bem como evidência de nova lesão,
agora no lobo hepático direito, de grandes dimensões e
aspecto agressivo, aumentando ainda mais a suspeita para
implantes secundários. Na ressonância magnética (RM),
dentre outras características, a lesão hepática exibia áreas
centrais que restringiam à difusão, sugerindo degenerações
císticas/necrose. Foi optada pela realização de biópsia
hepática percutânea guiada por ultrassonografia e ressecção
em bloco da lesão de calota craniana. Em ambos, o diagnóstico
foi de hemangioma após análise histopatológica.
Discussão e diagnóstico: Hemangiomas primários são tumores
vasculares benignos, usualmente classificados em quatro
tipos: cavernoso, capilar, venoso e arteriovenoso. São lesões
capazes de comprometer tecido ósseo e de partes moles em
praticamente todo o corpo humano. Embora os corpos
vertebrais e a calota craniana sejam localizações frequentes,
hemangiomas coexistentes de múltiplos órgãos é uma
apresentação incomum. Na literatura médica, inclusive, há
dificuldade para encontrar casos descritos e não há claro
consenso sobre sua prevalência e terminologia.
Na TC, as lesões intraósseas são tipicamente líticas, bem
delimitadas, com espessamento trabecular interno vertical
(sal e pimenta) ou radiado (em favo-de-mel ou raios-de-sol).
Na RM, costumam exibir alto sinal em T1 e T2, porém a
apresentação varia conforme a quantidade de gordura.
Ressalta-se que a suspeição para malignidade aumenta em
lesões com pouca ou sem identificação de gordura (como nos
hemangiomas atípicos) e em lesões de aspecto expansivo
encontradas nas formas agressivas.
Conclusões: Hemangiomas coexistentes é um evento de
natureza incomum, sendo ainda mais desafiador quando o
aspecto das lesões é atípico ou apresentam comportamento
agressivo. Neste contexto, pode haver dúvidas quanto ao
diagnóstico,
fazendo-se
necessário
confirmação
histopatológica. A radiologia diagnóstica e intervencionista
podem contribuir na condução satisfatória destes casos.
Autor Responsável: Dr. Eduardo Porto Cunha
E-mail: duuftm@gmail.com
Palavras-Chave: Hemangioma, múltiplos, coexistentes, crânio,
costela, fígado, metástase

REVISÃO DE LITERATURA
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.19.004
CONTRIBUIÇÃO DE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM NA IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE DERMATOMIOSITE
Autores: GONÇALVES, L.C.; GONÇALVES, L.C.; RODRIGUES DA
CUNHA, A.; GONÇALVES, E.G.
Instituição: CLIMA - CLÍNICA DE IMAGEM - UBERLÂNDIA - MG
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Dermatomiosite é uma
miopatia inflamatória autoimune idiopática caracterizada por
fraqueza muscular proximal bilateral simétrica e progressiva.
Há predomínio de acometimento de mulheres jovens e entre
os cinco critérios para confirmação diagnóstica não há
necessidade de exames de imagem. Em estágios avançados e
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crônicos a presença de calcificações de partes moles são
tradicionalmente identificados por métodos diagnósticos de
imagem e não trazem significativas contribuições
coadjuvantes para as condutas terapêuticas estabelecidas
nestes pacientes. Entretanto nos estágios de manifestações
iniciais a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância
magnética (RM) podem contribuir com subsídios importantes,
reconhecendo alterações que podem ser investigadas e
documentadas antes mesmo do estabelecimento clínicolaboratorial do diagnóstico definido desta entidade,
antecipando a conduta terapêutica e alterando de forma
precoce o curso da doença.
O objetivo do presente estudo visa caracterizar os achados
precoces da tomografia computadorizada e da ressonância
magnética em pacientes com manifestações iniciais e de forte
suspeição clínica de dermatomiosite e contribuir para
despertar em outros profissionais médicos a constante
vigilância da contribuição desta propedêutica para o
diagnóstico precoce deste entidade.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Foi
feito estudo revisional de artigos que destacaram os sinais
indicativos de dermatomiosite em exames de imagem,
acrescido de experiência própria obtida em dois casos desta
patologia em nossos serviços, com destaque para o pronto
reconhecimento de achados iniciais que alteram a conduta
terapêutica e o prognóstico desta patologia.
Discussão: Em concordância com a literatura diante da
suspeita clínica inicial de dermatomiosite a presença de realce
muscular heterogêneo difuso, edema perimuscular e
intramuscular subcutâneo com infiltração de gordura
circundante em TC e RM foram considerados fortes
indicadores da existência desta condição e estudos
complementares pós-tratamento demonstraram redução
destas alterações, contribuindo com registro de sua resolução.
Conclusões: Considerando que manifestações precoces de
edema e indícios de processo inflamatório agudo muscular
e/ou perimuscular, que agora já podem ser identificados por
tomografia computadorizada e ressonância magnética, o
estado de permanente vigília diante da suspeita clínica inicial
de dermatomiosite deve fazer parte da conduta médica diante
do amplo espectro propedêutico que norteia o diagnóstico e o
prognóstico desta entidade.
Autor Responsável: Sra. LUIZA CUNHA GONÇALVES
E-mail: luizacongressos@gmail.com
Palavras-Chave:
DERMATOMIOSITE,
TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

PD.19.035
ACHADOS DE IMAGEM NO PÓS-OPERATÓRIO DE
TORNOZELO: O QUE O ORTOPEDISTA DESEJA SABER
Autores: SATO, V.N.; GOES, P.C.K.; MORIWAKI, T.L.; KASE, D.T.;
AUGUSTO, A.C.L.; ANAYA, J.E.C.; FERNANDES, A.R.C.F; AIHARA.
A.Y.
Instituição: DIVISION OF MUSCULOSKELETAL RADIOLOGY,
LABORATORIO DELBONI AURIEMO, DASA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Abordagem resumida de
imagens pré-operatórias de fraturas, deformidades, artrites

(degenerativas ou inflamatórias) e lesões ligamentares,
tendíneas e condrais do tornozelo;
Discutir as principais indicações do procedimento cirúrgico
nestes casos.
Revise os achados de imagem pós-operatórios normais,
materiais ortopédicos e complicações dos procedimentos.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s):
Realizada revisão da literatura radiológica e ortopédica para
achados pré-operatórios, aspectos do pós-operatório normal
e principais complicações pós-operatórias dos procedimentos
de tornozelo mais comuns.
Discussão: Apresentar através de uma ilustração esquemática
os principais procedimentos cirúrgicos e materiais
ortopédicos, com casos didáticos de cada subgrupo de
procedimento cirúrgico.
Discutir e também ilustrar as principais complicações dos
procedimentos, o que os cirurgiões ortopédicos desejam saber
para orientar o tratamento.
Conclusões: O conhecimento dos principais procedimentos
cirúrgicos no tornozelo e seu aspecto nas diferentes
modalidades de imagem é essencial para uma comunicação
otimizada e eficaz entre o radiologista e o ortopedista e, assim,
melhorar o resultado funcional do paciente.
Autor Responsável: Dr. Vitor Sato
E-mail: vitor.neves.sato@gmail.com
Palavras-Chave:
entorse,
tornozelo,
pós-operatório,
complicações

TRABALHO ORIGINAL
TEMAS LIVRES (TL)
TL.19.001
SUPRESSÃO DO ARTEFATO METÁLICO NA RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA (MAVRIC-SL) NO AUXILIO DIAGNÓSTICO EM
PACIENTES COM DOR CRÔNICA PÓS-ARTROPLASTIA DE
QUADRIL E JOELHO
Autores: RIOS, G.M.; TRINDADE, R.M.C.; NERY, R.L.A.; JUNIOR,
M.C.Q.; RODRIGUES, S.C.F.; JUNIOR, A.D.A.A.; MATOS, M.A.A.
Instituição: 1- HOSPITAL SANTA IZABEL 2- DELFIN MEDICINA
DIAGNÓSTICA (CO-PARTICIPAÇÃO)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Determinar associação
entre reabsorção nas interfaces com a prótese, através de
sequências MAVRIC-SL na RM, e a gravidade clínica dos
pacientes submetidos a artroplastias do joelho e quadril;
descrever as áreas mais frequentemente acometidas pela
reabsorção; determinar concordância intra e interobservador
no diagnóstico de soltura parcial e comparar membrana
fibrosa e osteólise.
Material(is) e método(s): Realizado estudo transversal entre
março de 2019 e agosto de 2020, com pacientes em pósoperatório de artroplastias de joelho ou quadril, com dor
crônica após 03 meses da cirurgia, que responderam ao
questionário WOMAC (Western Ontário and McMaster
Universities Index). As interfaces das artroplastias foram
definidas como: osteointegração, soltura parcial (reabsorção
do tipo membrana fibrosa ou osteólise) ou não diagnósticas.

Foram utilizados o teste U de Mann-Whitney para comparar a
média do escore WOMAC entre os grupos próteses
osteointegradas versus soltas, bem como o teste de Spearman
para avaliar correlação entre o número de interfaces
comprometidas e a gravidade clínica.
Resultados e discussão: Quando o critério de soltura é
baseado apenas na presença de osteólise, existe diferença
significativa nas médias do WOMAC (p=0,010). Quando o
critério de soltura inclui osteólise e membrana fibrosa, não há
diferença entre os grupos, exceto no subdomínio rigidez. As
imagens obtidas pelo MAVRIC-SL demonstraram fraca
correlação entre número de zonas de osteólise e a gravidade
clinica, na maioria das análises. No quadril, houve predomínio
de reabsorção (osteólise) na região femoral proximal,
correspondendo a 53,2% do total. No joelho, as zonas mais
acometidas por reabsorção (membrana fibrosa) foram
relacionadas aos platôs tibiais e sua haste, correspondendo a
64,3% do total. Houve concordância substancial
interobservador para a maioria dos componentes. A análise
intraobservador demonstrou concordância moderada e
substancial para a maioria dos componentes.
Conclusões: A RM com sequências MAVRIC-SL demonstrou
que nessa amostra, constituída por próteses do tipo metalmetal, a caracterização de osteólise periprótese pode ter
papel importante como causa da queixa clínica e perda
funcional articular, com substancial reprodutibilidade intra e
interobservador. Na ATQ, a soltura parcial ocorre
principalmente na parte proximal do componente femoral,
enquanto na ATJ ocorre principalmente na região dos
planaltos e haste do componente tibial.
Autor Responsável: Dr. GUSTAVO MOTA RIOS
E-mail: gmrios@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Imageamento, Ressonância, Magnética,
Artroplastia, Osteólise, Artralgia, Análise, Falha, Protética

TL.19.002
AVALIAÇÃO QUANTITATIVA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
DA MEDULA ÓSSEA EM PACIENTES COM DOENÇA
FALCIFORME E SUA ASSOCIAÇÃO COM HEMÓLISE
Autores: LINS, C. F.; SALMON, C. E. G.; DE SOUZA, L. A.;
QUESADO, R.C.S.; MORAES, R. D. S.; SILVA-PINTO, A. C.;
MATOS, M. A. A.; NOGUEIRA-BARBOSA, M. H.
Instituição: CLÍNICA DELFIN MEDICINA DIAGNÓSTICA - GRUPO
ALLIAR ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA
(EBMSP) FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FMRP-USP)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar a fração de
gordura da medula óssea usando a técnica DIXON (FGdix) de
ressonância magnética (RM) como potencial biomarcador de
hemólise na avaliação e acompanhamento de pacientes com
doença falciforme (DF).
Material(is) e método(s): Trata-se de estudo de corte
transversal com pacientes com DF e indivíduos saudáveis
(controles), pareados por idade, sexo e peso. Todos realizaram
RM da coluna lombar e da bacia para quantificar FGdix na
medula óssea (MO) das vértebras lombares, ilíacos,
trocânteres maiores dos fêmures e cabeças e colos femorais.
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Hemólise é um desfecho importante em pacientes com DF,
mas não existe um parâmetro único para sua medição. Alto
grau de hemólise foi definido por: Hemoglobina≤10.0 g/dl,
Lactato desidrogenase≥325 U/L, reticulócitos≥3.0% e
bilirrubina total≥1.2 mg/dl. Foram comparados os valores de
FGdix entre os grupos DF e controle, bem como foram
analisadas, no grupo DF, associações entre FGdix com
hemólise, histórico de transfusões sanguíneas e tratamento
com hidroxiureia.
Resultados e discussão: No total, 96 indivíduos participaram
do estudo: 48 no grupo DF (26 homozigotos-HbSS e 22
heterozigotos compostos-HbSC) e 48 no controle. A FGdix foi
menor nos pacientes com DF em comparação ao grupo
controle, e ainda menor no subtipo HbSS, podendo estar
relacionada ao maior grau de hemólise e aumento da
hematopoiese. Pacientes do subtipo HbSS em uso de
hidroxiureia com maior grau de hemólise (dose média de 13,8
mg/kg/dia) apresentavam valores de FGdix maiores, podendo
sugerir boa resposta ao tratamento. O paciente HbSC com
maior grau de hemólise em uso de hidroxiureia (dose média
de 9,8 mg/kg/dia) apresentou FGdix menor, supondo a
necessidade de ajuste do tratamento por possível hemólise
descontrolada. Os pacientes com maior grau de hemólise
apresentaram menores valores de FGdix em vértebras
lombares e ilíacos, sugerindo serem estes os primeiros locais a
ter incentivo para hiperplasia de MO. Curvas ROC para
detectar pacientes com maior grau de hemólise nos diferentes
locais de aferição da FGdix demonstraram excelente
desempenho nos ossos ilíacos (cutoff≤13,3%, AUC=0,81,
p<0,001).
Conclusões: A FGdix reduzida pode indicar alto grau de
hemólise na DF com grande potencial para tornar-se um
biomarcador não invasivo, contribuindo para avaliação e
acompanhamento de pacientes com DF.
Autor Responsável: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail: kerolins@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Doença falciforme, Ressonância magnética,
Hemólise, Medula óssea

TL.19.004
PREVALÊNCIA DE CAPSULITE ADESIVA DE OMBRO NA
PANDEMIA E COMPARAÇÃO COM O PERÍODO PRÉPANDÊMICO
Autores: CASTRO, AA; PRADO, RMA; TANEJA, AK; CARRERA,
EF; YOKOO, P; SANTOS, DCB; ROSEMBERG, LA.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A capsulite adesiva é uma
doença inflamatória da cápsula articular, manifestada
clinicamente como dor, rigidez e disfunção do ombro. Em
nossa instituição, observamos subjetivamente um aumento na
prevalência de capsulite adesiva. Nossa hipótese é que a
capsulite adesiva foi mais prevalente em exames de
ressonância magnética realizados durante a pandemia de
COVID-19 em comparação com exames anteriores à
pandemia.
Material(is) e método(s): Os dados dos prontuários referentes
a todas as RM de ombro realizadas na instituição de março a
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junho de 2020 foram avaliados e comparados com RMs de
ombro de março a junho de 2019, com diagnóstico por
imagem de capsulite adesiva. Para isso, foi utilizada uma
ferramenta de inteligência de negócios institucional
denominada “relatórios de busca”, com a busca pelo termo
“capsulite adesiva” no laudo radiológico.
Resultados e discussão: Houve um total de 240 casos no grupo
de 2020 e 1373 casos no grupo de 2019. Os pacientes do grupo
2020 tinham idade média de 53,9 anos. Os pacientes do grupo
de 2019 tinham idade média de 49,9 anos. Essa diferença foi
estatisticamente significativa (p<0,001). Os achados de RM
foram positivos para capsulite adesiva em 40 dos 240
pacientes (16,70%) no grupo 2020 e em 127 dos 1373
pacientes (9,20%) no grupo 2019, sendo esta diferença
estatisticamente significativa (p=0,001). Apesar de limitações
do desenho do presente estudo, dentre os fatores que podem
estar relacionados ao aumento da prevalência de capsulite
adesiva, pode-se mencionar: (1) falta de fisioterapia
adequada, levando a uma rigidez dolorosa do ombro; (2)
aumento da prevalência de depressão e/ou ansiedade no
contexto da pandemia por COVID-19; e (3) manifestações
extrapulmonares de COVID-19.
Conclusões: Houve um aumento relativo na proporção de
achados de RM sugestivos de casos de capsulite adesiva
durante a pandemia em nossa instituição. Mais estudos serão
necessários para esclarecer esta questão.
Autor Responsável: Dr. Adham do Amaral e Castro
E-mail: adham.castro@gmail.com
Palavras-Chave: COVID-19, Shoulder, Magnetic Resonance
Imaging

TÉCNICAS RADIOLÓGICAS
REVISÃO DE LITERATURA
PAINÉIS IMPRESSOS (PI)
PI.20.001
ANÁLISE DO VOLUME DE CONTRASTE DURANTE A
ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTÉRIAS PULMONARES: UMA
REVISÃO DE LITERATURA
Autores: DOS SANTOS, J. P. E.; ANDRADE, A. D.; LIMA, T. B.;
SILVA, F. A. R.
Instituição: INSPIRA CURSOS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A quantidade de contraste
médio injetada é preocupante devido ao risco de efeitos
adversos em pacientes com suspeita de embolia pulmonar. O
objetivo desta revisão é reunir de maneira sistemática
evidências que corroboram com a opinião de profissionais da
área quanto à diminuição da exposição do paciente ao volume
médio de contraste.
Descrição da(s) doença(s), método(s) e/ou técnica(s): Tratase de uma revisão de literatura, porém seguindo os critérios e
recomendações propostos pelo Manual Cochrane para
Revisões Sistemáticas de Intervenções (Cochrane Handbook
for Systematic Reviews of Interventions). As buscas foram
realizadas nas seguintes bases de dados: MEDLINE (Medlars
Online), EMBASE (Excerpta Medica Database), LILACS (Latin
American and Caribbean Health Science), SCIELO (Scientific
Electronic Library Online), WEB OF SCIENCE, SCOPUS, AMED
(Allied and Complementary Medicine Database), Cochrane
Controlled Trials Register Library e DARE (Database of Reviews
of Effects) utilizando os seguintes descritores: angiografia,
artéria pulmonar, meio de contraste, tomografia
computadorizada por raio-x, ensaios clínicos, ensaios clínicos
controlados, ensaios clínicos aleatórios, estudos controlados,
revisão sistemática e metanálise.
Discussão: Em uma recente revisão sistemática foi observado
que a média de volume de contraste variou de 85 a 285 ml
entre os 37 artigos incluídos na metanálise. Entretanto, o foco
do estudo não era o volume médio de contraste. Em um ensaio
clínico, a opacificação de contraste na angiotomografia
computadorizada da artéria pulmonar com 50 ml de volume
de contraste médio a 80 kV foi semelhante a 100 ml a 120 kV.
Em um segundo ensaio clínico, a aquisição da imagem foi
desencadeada pela técnica de bólus-teste para cálculo da
curva realce/tempo. O bólus-teste continha 10 ml de material
de contraste e 20 ml de solução salina. Os pacientes de um
grupo receberam 60 ml de contraste iodado a 4 ml/s e os
pacientes do outro grupo receberam 20 ml do mesmo
contraste a 4 ml/s, ambos seguidos de 30 ml de solução salina
a 4 ml/s.
Conclusões: Diante da variação de volume médio de contraste
observada nos estudos, novas pesquisas com objetivo de
diminuir o volume médio de contraste devem ser realizadas,
baseadas em evidências atualizadas e de boa qualidade
metodológica a fim de minimizar os riscos de efeitos adversos.
Autor Responsável: TNL. JONAS PRATA ESTEVÃO DOS SANTOS
E-mail: jonasprata.radiologia@gmail.com
Palavras-Chave:
Radiology,
contrast
medium,
angiotomography, contrast volume
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TÓRAX
ENSAIO PICTÓRICO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.21.002
ACHADOS DE IMAGEM DA PARACOCCIDIODOMICOSE EM
TOMOGRAFIAS DE ALTA RESOLUÇÃO DO TÓRAX: UM ENSAIO
PICTÓRICO
Autores: LEITAO, C.A.; FAGUNDES, M.C.; MULLER, R.C.;
STONOGA, E.T.S.; ESCUISSATO, D.L.
Instituição: HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ
Introdução e objetivo(s): A paracoccidioidomicose (PCM) é
uma doença infecciosa causada pelo fungo termodimórfico
Paracoccidioides brasiliensis, endêmico à América do Sul.
Encontrado naturalmente no solo, após a inalação de suas
partículas, é capaz de desenvolver uma infecção
multissistêmica, com acometimento preferencial pulmonar e
cutâneo-mucoso. A tomografia computadorizada (TC) do tórax
é capaz de analisar o envolvimento pulmonar e extrapulmonar
pelo fungo, caracterizando seus achados e definindo as
diferentes formas de apresentação da doença.
Método(s): Foram analisadas da forma retrospectiva as
tomografias de alta resolução dó tórax de 14 pacientes com
diagnóstico histologicamente comprovado de PCM. As TCs
foram realizadas em um aparelho Toshiba Aquilion 64 TSX
101A (Tóquio, Japão) em um hospital terciário. Os achados de
imagem foram divididos nas seguintes categorias: nódulos
pulmonares, micronódulos, opacidades em vidro fosco,
espessamento traqueal ou laríngeo, sinal do halo invertido,
cavidades, comprometimento de pequenas vias aéreas e
lesões adrenais.
Discussão: O achado de imagem mais comum foi o de diversos
nódulos pulmonares não calcificados, em geral com margens
irregulares, presente em 10 pacientes (71%). Opacidades em
vidro fosco foram encontradas em 7 pacientes (50%) e
micronódulos de distribuição centrolobular em 6 (42%).
Outros achados pulmonares menos frequentes foram
cavidades (2 pacientes – 14%), sinal do halo invertido (2
pacientes – 14%) e distorção da arquitetura pulmonar (3
pacientes – 21%). Envolvimento extrapulmonar detectável na
tomografia de tórax foi expresso como espessamento
laríngeo/traqueal (ocorreu em 2 pacientes - 14%),
espessamento difuso do esôfago (1 paciente – 7%) ou lesões
expansivas relacionadas às glândulas adrenais (1 paciente –
7%).
Conclusões: O envolvimento dos órgãos e estruturas torácicos
pela PCM é amplo e variado, podendo levar a diferentes
achados de imagem na tomografia de alta resolução do tórax.
É importante que o radiologista esteja familiarizado com suas
manifestações, dada a prevalência ainda considerável da
doença em nosso meio, a fim de aumentar a acurácia
diagnóstica deste método complementar.
Autor Responsável: Sr. Cleverson Leitão
E-mail: cleverleitao@gmail.com
Palavras-Chave: Paracoccidioidomicose, Tórax, Tomografia,
Alta, resolução, Fungo, Fúngica
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PD.21.004
DÚVIDAS NOS DISPOSITIVOS TORÁCICOS? RADIOLOGISTAS À
DISPOSIÇÃO! TRAJETOS ANÔMALOS E COMPLICAÇÕES
POTENCIALMENTE EVITÁVEIS RELACIONADAS AO USO DE
DISPOSITIVOS TORÁCICOS.
Autores: TAKAHASHI, F. A.; FERRACINI, I. C. F.; LAUAR, M. C. V.;
LIBÂNIO, B. B.; SANTANA, P. R. P.; MOREIRA, B. L.; MEDEIROS,
A. K
Instituição: HOSPITAL A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO
PAULO - BP
Introdução e objetivo(s): O objetivo deste ensaio pictórico é
revisar a anatomia do tórax e destacar a importância dos
exames de imagem na identificação do posicionamento
adequado, do mau posicionamento e de outras complicações
relacionadas aos dispositivos torácicos, frequentemente
utilizados em pacientes críticos.
Método(s): Foram utilizadas radiografias de tórax
convencionais e contrastadas e tomografias de tórax da nossa
instituição.
Discussão: Muitos dispositivos são utilizados para monitorar e
tratar pacientes críticos. Seu uso pode gerar complicações
potencialmente graves e que com frequência não são
clinicamente evidentes. A prevalência do posicionamento
incorreto dos dispositivos torácicos na população da unidade
de terapia intensiva é alta. Os achados anormais relacionados
a estes dispositivos podem ser identificados a partir de exames
de imagem como a radiografia e a tomografia de tórax. O
Colégio Americano de Radiologia recomenda a realização de
radiografia de tórax diariamente em pacientes críticos com
doença cardiovascular aguda, em ventilação mecânica e que
foram submetidos à colocação de tubo orotraqueal, sonda
alimentar, cateteres vasculares e drenos torácicos para a
avaliação do posicionamento. No entanto, muitos destes
exames não são avaliados pelo radiologista logo após a sua
instalação, o que pode levar a complicações mais sérias
quando maus posicionamentos não são percebidos pelo
médico assistente ou intensivista.
Conclusões: O reconhecimento da anatomia normal do tórax
e a identificação do posicionamento correto e incorreto e das
complicações relacionadas ao uso dos dispositivos torácicos
nos exames de imagem são fundamentais para a prevenção de
eventos adversos, ainda muito frequentes, e o correto manejo
do paciente. Em caso de dúvidas, não se pode hesitar em
contatar o radiologista para esclarecimento das mesmas,
evitando complicações, algumas vezes críticas.
Autor Responsável: Dra. Isabela C. F. Ferracini
E-mail: ferracini.icf@gmail.com
Palavras-Chave: tórax, dispositivos, sonda, posicionamento,
complicações, cateter, tubo

PD.21.005
IMAGEM DO TIMO E OS AVANÇOS NA ERA DA ANÁLISE
TEXTURAL
Autores: ALVES, S. S.; PELEJA, M. B.; KUWAZURU, T. S.;
NASCIMENTO, E. C. T.; HORVAT, N.; SAWAMURA, M.; PADUA,
L.; LEE, H. J.; ARAUJO FILHO, J. A.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS

Introdução e objetivo(s): O presente ensaio pictórico tem
como objetivo discutir o papel da avaliação por imagem das
lesões tímicas, com ênfase na diferenciação entre aspectos
benignos e malignos. Os autores também pretendem
apresentar insights recentes sobre a predição histológica das
lesões tímicas e sua ressecabilidade baseado em técnicas de
análise textural.
Método(s): Sumário dos principais diagnósticos diferenciais de
lesões tímicas, seus aspectos de imagem e histopatologia
relevantes para os principais sistemas de estadiamento.
Conceito geral de radiomics e análise textural, com ênfase na
aplicação para lesões tímicas.
Discussão: Estudos recentes demonstram o potencial e a alta
performance diagnóstica da análise textural por tomografia
computadorizada e de radiomics em ressonância magnética na
diferenciação entre lesões de alto e baixo risco e seu
estadiamento.
Conclusões: Na era da Medicina de precisão, novos recursos
são explorados a fim de predizer diagnósticos, opções
terapêuticas e resultados. É fundamental que o radiologista
domine conhecimentos básicos, como o leque de diagnósticos
diferenciais, e também seja parte do processo de inovação e
produção de novas técnicas.
Autor Responsável: Dra. Samya Saraiva Alves
E-mail: samyasaraiva@hotmail.com
Palavras-Chave: TIMO, RADIOMICS, TEXTURAL, PATHOLOGY

PD.21.006
VOCÊ REALMENTE CONHECE O LUNG-RADS® V1.1 ?: O JOGO
DE CARTAS DE TRIAGEM E CONDUTA
Autores: FARIAS, L. P. G.; STRABELLI, D. G.; TELES, G.B.S.
Instituição: HOSPITAL SAMARITANO, UNITEDHEALTH GROUP
Introdução e objetivo(s): O American College of Radiology
(ACR) criou o Lung-RADS 1.0 em 2014, depois atualizado em
2019, fornecendo um léxico comum para seguimento e
gerenciamento de nódulos pulmonares, a fim de padronizar o
relatório de rastreamento do câncer de pulmão por meio da
tomografia computadorizada de tórax de baixa dosagem. Este
trabalho tem como objetivo demonstrar, de forma interativa,
características de imagem relacionadas ao Lung-RADS® v1.1,
suas categorias e atualizações, a fim de aprimorar as
habilidades do radiologista.
Método(s): Realizada revisão da literatura e análise
retrospectiva de casos de pacientes tabagista em rastreio de
nódulos pulmonares, obtidos por meio da TCMD, de
experiência e/ou arquivo próprio dos autores. Serão
demonstradas as características de imagem, de acordo com o
Lung CT Screening Reporting and Data System (Lung-RADS
v.1.1) e as respectivas recomendações, por meio de cortes
anatômicos, reconstruções multiplanares, reconstruções
tridimensionais e esquemas pictóricos simplificados, por vezes
complementada por outros métodos de imagem.
Discussão: Um grande esforço para reduzir a mortalidade tem
se centrado no rastreamento do câncer de pulmão por meio
da tomografia computadorizada de baixa dosagem com base
nos resultados do National Lung Screening Trial, que mostrou
uma redução de 20% na mortalidade por câncer de pulmão

nos pacientes submetidos ao rastreio. Como resultado da
literatura publicada desde 2014, o American College of
Radiology lançou o Lung-RADS v1.1 em 2019 com seis
atualizações para o Lung-RADS versão 1.0, incluindo: (a) adição
de nódulos perifissurais; (b) novos critérios de tamanho para
nódulos não-sólidos; (c) manejo da categoria 4B para novos
nódulos grandes; (d) revisão da medição e relatório do
diâmetro médio do nódulo; (e) adição de medições
volumétricas; e (f) remoção do modificador C.
Conclusões: Dada a frequência dos nódulos pulmonares na
prática radiológica em pacientes tabagistas e o risco inerente
para neoplasias primárias de pulmão, há a necessidade de um
conjunto de recomendações claras e evidentes para o seu
seguimento à TCMS, evitando gastos expressivos e elevada
dose de radiação aos pacientes.
Autor Responsável: Dr. Lucas de Pádua Gomes de Farias
E-mail: lucasdpadua@hotmail.com
Palavras-Chave: Lung-RADS, update, screening, management

PD.21.008
IMPLANTES
MAMÁRIOS
NA
TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA DO TÓRAX: O QUE O RADIOLOGISTA
PRECISA SABER?
Autores: NOBRE, V. B.; LAUAR, M. C. V.; MAKSOUD, S. B.;
MELLO, A. C. O.; AMORIM, F. C. S.; SANTANA, P. R. P.; BENETTI,
C. C. T. P.; MEDEIROS, A. K.; LIBÂNIO, B. B.; MOREIRA, B. L.
Instituição: HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO
PAULO
Introdução e objetivo(s): A cirurgia de implantes mamários é
o procedimento estético cirúrgico mais realizado no mundo e
o segundo no Brasil, de acordo com a Sociedade Internacional
de Cirurgia Plástica Estética(ISAPS); tornando frequente o
contato com os implantes mamários na rotina do radiologista,
seja na mamografia de rastreio ou em exames de imagem
direcionados para outras queixas, como a tomografia
computadorizada(TC) do tórax. O objetivo deste ensaio
pictórico é demonstrar alterações encontradas nos implantes
mamários detectadas na TC do tórax.
Método(s): Foi realizada revisão da literatura dos aspectos de
imagem dos implantes mamários na TC e foram selecionados
casos ilustrativos de TC do tórax de nosso arquivo digital com
alterações nos implantes mamários e correlação com demais
métodos (mamografia, ultrassonografia, imagem por
ressonância magnética(IRM) e radiografia).
Discussão: Embora a IRM seja o método de escolha para
avaliação dos implantes mamários, podem-se identificar
alterações pela TC, majoritariamente de modo incidental,
sendo importante a sua avaliação na lista de checagem do
radiologista. Na TC, os implantes mamários de silicone
apresentam formato ovoide e conteúdo homogêneo
hipodenso, com elastômero hiperdenso. As suas principais
complicações
incluem:
rotura(intra/extracapsular),
contratura, rotação e siliconomas.
Alguns achados de imagem, como pequenas pregas radiais ou
ondulações no elastômero e mínima quantidade de líquido
periprotético, são considerados não-patológicos. A TC do
tórax, amplamente disponível e com rápida aquisição de
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imagens, ganhou destaque na pandemia da COVID-19, com a
realização de número expressivo de exames, permitindo a
identificação de achados incidentais envolvendo implantes
mamários. As roturas são complicações geralmente
assintomáticas
e
frequentemente
encontradas
incidentalmente nos implantes mamários. A diferença básica
entre rotura intra e extracapsular está relacionada à cápsula
fibrosa que se forma após a inclusão dos implantes,
permanecendo íntegra na rotura intracapsular. As contraturas
capsulares podem causar dor e deformidade e os siliconomas
podem causar nodulações palpáveis. A TC com técnica de
dupla energia pode auxiliar na detecção de eventuais
siliconomas.
Conclusões: Anormalidades nos implantes mamários são
frequentemente vistas em exames realizados por outros
motivos, inclusive TC de tórax, um exame amplamente
empregado, especialmente na pandemia da COVID-19.
Identificar os achados normais e, principalmente, os
patológicos é primordial para garantir a melhor assistência ao
paciente.
Autor Responsável: Sr. Vinícius Bezerra Nobre
E-mail: vinicius_nobre@hotmail.com
Palavras-Chave:
Implantes
mamários,
tomografia
computadorizada, complicações, contratura, siliconoma,
deslocamento, ressonância magnética, rotura intracapsular,
rotura extracapsular, tórax, mama

PD.21.011
INFECÇÃO PULMONAR OU CÂNCER: UMA REVISÃO
INTERATIVA BASEADA EM CASOS COM CORRELAÇÃO
ANATOMOPATOLÓGICA
Autores: ROCHA FILHO, M. R. M. ; SANTOS D. N. ;
NASCIMENTO, E. C. T ; SAWAMURA M. V. Y. ; FARIAS L. P. G. ;
NOMURA C. H. ; ARAUJO-FILHO J. A. B.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Introdução e objetivo(s): - Ilustrar características de imagem
típicas e atípicas das infecç
ões pulmonares mais
comuns que simulam malignidade.
- Integrar dados clínicos, de imagem e histopatológicos no
diagnóstico diferencial de casos desafiadores de lesões
pulmonares.
- Revisar estratégias atuais e futuras para diferenciação entre
lesões benignas e malignas.
Método(s): Ensaio pictórico baseado em casos diagnosticados
e acompanhados em um hospital de alta complexidade, além
de ilustrações didáticas e correlações radiológico-patológicas
que auxiliam no estudo.
Discussão: As infecções pulmonares podem mimetizar ou
coexistir com neoplasias pulmonares. Essas condições são
ocasionalmente mal interpretadas como neoplasias
pulmonares na apresentação inicial com base em sua
aparência de imagem. No entanto, para muitas dessas
entidades, existem características específicas da história do
paciente ou achados de imagem que permitem um diagnóstico
específico. Além dos métodos tradicionais de imagem, estudos
recentes têm descrito um potencial papel da radiômica na
diferenciação dos nódulos pulmonares benignos e malignos.
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Conclusões: - A distinção entre lesões benignas e câncer de
pulmão permanece um desafio e a correlação com a história
clínica é sempre fundamental.
- Radiologistas e clínicos devem estar atentos às características
clínicas e radiológicas das doenças fúngicas, uma vez que o
diagnóstico acurado é fundamental para o tratamento precoce
e adequado.
- As direções futuras apontam para o uso de novas técnicas
diagnósticas no manejo das lesões pulmonares.
Autor Responsável: Dr. Marcelo Rêgo Mota da Rocha Filho
E-mail: marcelomota3@gmail.com
Palavras-Chave: nódulos, infecção, malignidade

PD.21.012
ACHADOS PULMONARES NAS FASES DE RECUPERAÇÃO DA
COVID-19
Autores: PELEJA, M. B.; FARIAS, L. P. G.; FERREIRA, M. V. S.;
FILHO, J. A. B. A.; LEITE, C. C.; SAWAMURA, M. V. Y.; NOMURA,
C. H.; CERRI, G. G.
Instituição: HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS
Introdução e objetivo(s): A doença do coronavírus 2019
(COVID-19), causada pela síndrome respiratória aguda grave
coronavírus-2 (SARS-CoV-2), mudou a vida da população
mundial e causou milhões de mortes, o que mostra a
importância de um exame radiológico adequado para a
correta caracterização da doença e de suas consequências. O
objetivo desta exposição é revisar os diversos aspectos das
fases de recuperação da infecção por COVID-19.
Método(s): Os casos que apresentavam os aspectos
tomográficos desejados relacionados à COVID-19 foram
coletados para realizar uma discussão sobre a doença e suas
consequências, como fibrose pulmonar, infecção de longa
duração, reinfecção, infecção simultânea por COVID-19 e
outros patógenos, embolia pulmonar e pneumomediastino.
Discussão: É importante ressaltar a importância de discutir
complicações pulmonares tardias relacionadas à infecção por
COVID-19 e revisar os vários aspectos da doença na tomografia
computadorizada (TC) de tórax. Além disso, é crucial a
compreensão da linguagem de notificação para os achados de
TC de tórax relacionados à essa fase da COVID-19 para uma
melhor compreensão entre os radiologistas e os médicos
solicitantes, fato diretamente relacionado com a conduta
terapêutica.
Conclusões: Torna-se cada vez mais necessário uma correta
compreensão radiológica, destacando as características da
COVID-19 para familiarizar os radiologistas com essas
condições e evitar resultados desfavoráveis em relação ao
prognóstico do paciente.
Autor Responsável: Dra. Mariana Berquó Peleja
E-mail: marberpe@gmail.com
Palavras-Chave: COVID-19, Tomografia, coronavirus, fibrose,
complicaçōes

PD.21.015
DISPOSITIVOS CARDIOVASCULARES NA RADIOGRAFIA DE
TÓRAX
Autores: FÉ, T. S. M.; DA SILVA, M. C. B.; FONSECA, E. K. U. N.;
SASDELLI NETO, R.; ISHIKAWA, W. Y.; SZARF, G.; CHATE, R. C.;
KARAM, I. O.; HUMMEL, A. D.; OLIVEIRA JUNIOR, G. V. O.; L.;
FUNARI, M. B G.; TELES, G. B. S.; SHOJI, H.; LOUREIRO, B. M. C.;
YOKOO, P.;
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): A radiografia de tórax é um dos
métodos de imagem mais comuns para a avaliação do sistema
cardiorrespiratório, sendo comum o achado de dispositivos
cardiovasculares. Com o surgimento de novos equipamentos
ao longo dos anos, é importante o radiologista estar
familiarizado com estes objetos, além de estar apto em
reconhecer seu posicionamento adequado e possíveis
complicações.
O objetivo é informar sobre os dispositivos cardiovasculares e
seu correto posicionamento na radiografia.
Método(s): Será demonstrado por meio de casos da nossa
equipe de tórax, os principais dispositivos cardiovasculares
normalmente visualizados nas radiografias de tórax, incluindo
entre eles os dispositivos cardíacos (marcapasso, dispositivo
de assistência ventricular, dispositivo oclusor, mitraclip e
prótese valvar) e os dispositivos vasculares (cateter venoso
central, cateter Swan-Ganz, balão intra-aórtico e materiais
exógenos embolizados).
Discussão: A radiografia de tórax continua sendo um dos
métodos de imagem mais comuns para avaliação do sistema
cardiorrespiratório, associado ao crescente número de
exames de tórax durante a pandemia, tem tornado cada vez
mais frequente o achado de dispositivos cardiovasculares
nesses exames.
Ao longo dos anos novos equipamentos e novas
abordagens cardiovasculares surgiram e outras se
aperfeiçoaram, difundiu-se os procedimentos endovasculares,
que se tornaram mais frequentes e mais acessíveis.
Diante dos inúmeros dispositivos encontrados nas
radiografias de tórax, com o objetivo de facilitar o aprendizado
do radiologista, optou-se então, por dividir didaticamente os
dispositivos em: dispositivos cardíacos e dispositivos
vasculares. Entre os cardíacos, incluiu-se marcapasso,
dispositivo de assistência ventricular, dispositivo oclusor,
mitraclip e prótese valvar. Já entre os vasculares foi incluído,
cateter venoso central, cateter Swan-Ganz, balão intra-aórtico
e materiais exógenos embolizados, dentre outros.
Conclusões: Com o surgimento de novos dispositivos
cardiovasculares, associado ao crescente número de exames
de tórax, sobretudo durante a pandemia, tem exigido dos
radiologistas capacidade de identificar os principais
dispositivos cardiovasculares frequentemente presentes nas
radiografias de tórax, assim como saber reconhecer seu
adequado posicionamento ou possíveis complicações.
Autor Responsável: Dra. Taíla Moura Fé
E-mail: tailamourafe@gmail.com
Palavras-Chave: Dispositivos, cardiovasculares, radiografia,
tórax

PAINÉIS IMPRESSOS (PI)
PI.21.002
ABORDAGEM
SISTEMÁTICA
DAS
MALFORMAÇÕES
TORÁCICAS CONGÊNITAS
Autores: FÉ, T. S. M.; KARAM, I. O.; OLIVEIRA JUNIOR, G. V.;
COSTA, V. L. T.; HUMMEL, A. D.; FONSECA, E. K. U. N.; FUNARI,
M. B G.; TELES, G. B. S.; CHATE, R. C.; SILVA, M. M. A.; SHOJI,
H.; LOUREIRO, B. M. C.; YOKOO, P.; ISHIKAWA, W. Y.; FÉ, C. S.
M.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN (HIAE)
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (HCFMUSP)
Introdução e objetivo(s): As malformações congênitas do
tórax compreendem doenças diversas, com prognóstico
igualmente variável, muitas vêm sendo identificadas já no
período neonatal, tanto pela ultrassonografia quanto pela
ressonância magnética; outras permanecem assintomáticas e
desconhecidas até a idade adulta.
Tanto pela maior disponibilidade de exames de imagem
antenatais como pelo número crescente de tomografias do
tórax, sobretudo durante a pandemia, essas lesões têm estado
cada vez mais presentes na rotina do radiologista, de forma
que elas devem ser prontamente reconhecidas nos diferentes
contextos.
Esse trabalho faz uma revisão didática das diferentes
malformações torácicas, procurando trazer uma abordagem
multimodalidade. Optou-se então, por categorizar estas
condições
em:
malformações
broncopulmonares,
malformações dos vasos pulmonares e malformações da
parede torácica e do diafragma.
Método(s): Utilizou-se casos da equipe de tórax do nosso
serviço para ilustrar e sistematizar o diagnóstico das
malformações torácicas. As condições foram categorizadas em
malformações: broncopulmonares, dos vasos pulmonares e da
parede torácica e diafragma.
Discussão: As malformações torácicas podem acometer a
parede torácica, o parênquima pulmonar, as vias aéreas e os
grandes vasos do mediastino. Suas apresentações são
variáveis, podendo ser assintomáticas, assim costumavam ser
achados incidentais de exames, mas também podem se
manifestar de forma grave, tornando fundamental seu
diagnóstico precoce, o que tem se tornado uma realidade com
a maior disponibilidade dos exames de imagem no pré-natal.
Dado essa pletora de apresentações, uma organização didática
dessas doenças é desejada para facilitar seu estudo, de forma
que as separamos de acordo com seu sítio principal de
acometimento em: malformações broncopulmonares (atresia
brônquica, brônquios acessórios, cisto broncogênico,
hiperinsuflação lobar congênita, malformação congênita das
vias aéreas pulmonares, sequestro pulmonar e a agenesia,
hipoplasia e aplasia pulmonar), malformações dos vasos
pulmonares (interrupção da artéria pulmonar, sling de artéria
pulmonar e síndrome venolobar congênita) e malformações
da parede torácica e do diafragma (hérnias diafragmáticas
congênitas).
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Conclusões: As malformações congênitas do tórax envolvem
inúmeras doenças bastante distintas e com apresentações
bastante variáveis, podendo aparecer desde em exames prénatais até em tomografias realizadas por outros motivos.
Dessa forma, deseja-se que esse capítulo da radiologia torácica
seja organizado didaticamente e que as apresentações nos
diversos métodos de imagem sejam conhecidas.
Autor Responsável: Dra. Taíla Moura Fé
E-mail: tailamourafe@gmail.com
Palavras-Chave: Malformações, tóracicas, congênitas

PI.21.003
PNEUMOPATIAS INTERSTICIAIS FIBROSANTES CRÔNICAS E
SUAS COMPLICAÇÕES AGUDAS E CRÔNICAS.
Autores: TORRES, P.P.T.S.; HUMMEL, A.D.; FONSECA, E.K.U.N.;
KARAM, I.O.; FE, T. S. M; NETO, R.S.; SILVA, M.M.A, SZARF, G.;
OLIVEIRA JR. GV; LOUREIRO, B.M.C.; SILVA, M. M. A.;
ISHIKAWA, W.Y; CHATE, R.C.; FUNARI, M.B.G.;
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): As pneumopatias intersticiais
fibrosantes crônicas (PIFC) causam muitas dúvidas, e isto não
abrange apenas o médico generalista, mas também os
médicos com grande experiência em radiologia torácica. Este
trabalho visa expor de maneira simples e didática ao médico
radiologista os principais fatores de complicações agudas e
crônicas que podemos encontrar nas PIFC.
Método(s): Com base em casos de nosso acervo didático
iremos apresentar casos pneumopatias intersticiais
fibrosantes crônicas, com suas complicações tanto agudas
quanto crônicas.
Discussão: Podemos dividir as causas de complicação em
agudas e crônicas; como principais causas agudas temos as
causas inflamatórias e infecciosas, relacionadas ao
tromboembolismo,
pneumomediastino,
pneumotórax,
aspiração e edema hidrostático. Já nas causas crônicas temos
as neoplasias, aspergilose, ossificação dendriforme,
hipertensão pulmonar e a tuberculose.
Conclusões: Espera-se que após a leitura deste painel, tanto
residentes quanto radiologistas gerais familiarizem-se com as
PIFC e também com os motivos para as suas
descompensações, sendo agora capaz de expor todos os
diferenciais que compõem esta entidade.
Autor Responsável: Dr. Alan Hummel
E-mail: alandinizhummel@gmail.com
Palavras-Chave: CHRONIC FIBROSING INTERSTITIAL LUNG
DISEASES, ACUTE AND CHRONIC COMPLICATIONS

PI.21.004
MAMAS NA TC DE TÓRAX: MELHOR NÃO FAZER VISTA
GROSSA
Autores: KARAM, I. O.; OLIVEIRA JR, G. V.; FÉ, T. S. M; KUHN,
G. N.; CARNEIRO, R. G.; HUMMEL, A. D.; GOMES, A. I.; BRITO,
V.M.; FONSECA, E. K. U. N.; FEDERICCI, E. F.; SHOJI, H.; PASSOS,
R. B. D.; YANATA, E.; TELES, G. B. S.; CHATE, R. C; GOMES, P. P.
T.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
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Introdução e objetivo(s): Apesar da tomografia
computadorizada (TC) de tórax ser um método bem
estabelecido para a avaliação das vias aéreas, dos pulmões e
do sistema cardiovascular, diversas estruturas adjacentes são
incluídas nesses estudos, tais como as mamas, que podem ser
sítio de múltiplas afecções, inclusive câncer. Portanto, sua
avaliação cuidadosa é mandatória.
As patologias mamárias compreendem um grande espectro,
desde neoplasias até infecções ou alterações relacionadas a
implantes mamários, o qual o radiologista torácico deve estar
preparado para identificar e reportar adequadamente.
O principal objetivo deste ensaio pictórico é ilustrar a
apresentação de variadas patologias mamárias em exames de
tórax, com ênfase nas TCs, as quais deveriam ser prontamente
identificadas pelo radiologista.
Método(s): Este é um ensaio pictórico de diversas patologias
mamárias identificadas em exames de imagem do tórax,
principalmente TCs, entre 2010 e 2022, do acervo de casos dos
autores.
Discussão: O câncer de mama representa quase 25% dos
novos diagnósticos oncológicos em mulheres e também é o de
maior mortalidade neste grupo. Sendo assim, embora a TC de
tórax não seja uma modalidade de rastreio, lesões incidentais
devem ser comunicadas à equipe médica responsável.
Ademais, é possível informar a extensão da lesão,
disseminação local e linfática, analisando a região axilar, por
exemplo.
Doenças inflamatórias e infecciosas das mamas são facilmente
identificadas pelo exame físico e pela ultrassonografia, e a TC
é raramente solicitada neste contexto. Todavia, pode ser útil
em casos incipientes de mastite ou abscessos pequenos e
profundos, cujos sintomas podem ser ainda inespecíficos.
Outras coleções líquidas não infecciosas também podem ser
incidentalmente diagnosticadas, entre elas seromas e
hematomas.
Achados relacionados aos implantes podem ser facilmente
detectados na TC de tórax. De rotações e migração do
implante a linfoma associado à prótese, o radiologista deve
estar alerta para possíveis alterações pós cirúrgicas mamárias.
Conclusões: Embora as TCs de tórax não sejam indicadas para
a avaliação das mamas, a análise destas estruturas não pode
ser displicente, uma vez que uma grande variedade de
patologias pode ser detectada. Portanto, todos aqueles que
interpretam exames de imagem torácicos devem estar
familiarizados com o espectro de afecções mamárias.
Autor Responsável: Sra. Izabel de Oliveira Karam
E-mail: bebelkaram@gmail.com
Palavras-Chave: Chest, CT, Breasts, Cancer, Implants

PI.21.006
EXPERIÊNCIA INICIAL NA ANÁLISE DE RADIOGRAFIAS DE
TÓRAX COM AUXÍLIO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Autores: OLIVEIRA JR., G. V.; FÉ, T. S. M.; KARAM, I. O.;
HUMMEL, A. D.; FONSECA, E. K. U. N.; TELES, G. B. S.; SZARF,
G.; NETO, R.S.; TORRES, P.P.T.S.; CHATE, R. C.; SILVA, M. M. A.;
SILVA, M. C. B.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

Introdução e objetivo(s): A inteligência artificial é tema atual,
que vem ganhando cada vez mais espaço no dia a dia da
radiologia. Pouco, entretanto, já se sabe sobre seu uso
concreto na prática diária. Dentre as diversas iniciativas, o
Lunit INSIGHT CXR é um programa que usa a inteligência
artificial para análise das radiografias do tórax, fornecendo a
probabilidade de um grupo pré-selecionado de alterações
significativas.
O objetivo deste trabalho é demonstrar a experiência inicial do
uso deste software, demonstrando seus pontos fortes e
principais falhas, por meio de análise sequencial dos achados
destacados pelo algoritmo do programa por radiologistas
torácicos experientes.
Método(s): Trata-se de um estudo do tipo ensaio pictórico,
ilustrando diversas radiografias de tórax que foram analisadas
sequencialmente pelo software e radiologistas torácicos
experientes, de modo a destacar as principais aplicações deste
software na prática diária.
Discussão: O software em estudo avalia, quanto ao grau de
probabilidade, diversos achados torácicos, os seguintes são os
mais relevantes: exame normal (ausência de achados),
consolidação, atelectasia, pneumotórax, pneumoperitônio,
alargamento do mediastino, aumento do índice torácico.
Em nossa experiência inicial, o programa apresentou boa
sensibilidade para detecção desses diferentes achados. Cabe
ressaltar algumas falhas significativas, como a identificação de
“falsas” consolidações em mamas densas ou de
pneumoperitônio em alças interpostas no abdome superior.
É consensual que a identificação de alguns nódulos ou
consolidações auxilia na avaliação direcionada dos exames,
assim como de pneumotóraces.
Acrescenta-se que seu uso como ferramenta de priorização do
workflow de exames alterados e como auxílio ao clínico do
pronto-socorro são aplicações potenciais interessantes na
rotina.
Conclusões: Essa análise inicial do software Lunit INSIGHT CXR
demonstrou aplicações interessantes desta ferramenta no dia
a dia da radiologia torácico. Salienta-se, entretanto, que a
visão complementar do especialista e seu julgamento clínico
são essenciais para a valorização dos achados, sobretudo
quando discretos. Acreditamos que, no estágio atual de
desenvolvimento, esse software seja de grande auxílio para
demonstrar e priorizar casos relevantes, otimizando todo o
serviço.
Autor Responsável: Dr. Genival Viana de Oliveira Júnior
E-mail: genival.viana.junior@gmail.com
Palavras-Chave:
INTELIGÊNCIA,
ARTIFICIAL,
TÓRAX,
RADIOGRAFIA, DEEP, LEARNING, SOFTWARE, artificial
intelligence, machine learning, deep learning, X-rays, image
analysis, Artificial, Intelligence, Machine, Learning, radiograph

RELATO DE CASO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.21.001
NECROSE DA GORDURA MEDIASTINAL EPIPERICÁRDICA
RELACIONADA À COVID-19: UMA CAUSA INCOMUM DE DOR
TORÁCICA.
Autores: DIAS, E.N.; MEMÓRIA, T.C.O; SILVA JÚNIOR, J.P.;
CRUZ, M.R.M.S.; PEREIRA, A.H.L.M.; MOREIRA, T.V.S.; ROCHA,
P.G.M.; AGUIAR, J.O; NEIVA, F.G.C.; GODINHO, A.M.R.; LEAL,
F.W.B.
Instituição: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO MARANHÃO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar e discutir o caso
de um paciente com COVID-19 que evoluiu com necrose da
gordura mediastinal/ epipericárdica e dor torácica.
História clínica: Paciente masculino deu entrada na
emergência do hospital com queixas de dispneia, anosmia e
leve dor torácica, sendo diagnosticado com infecção por
COVID-19. Na admissão, a tomografia computadorizada (TC)
mostrava sinais clássicos de doença viral ativa, com
acometimento pulmonar entre 25-50%. Após 29 dias de
evolução, com remissão da infecção e alta hospitalar, o
paciente evoluiu com leve dispneia e dor torácica
retroesternal, com nova TC evidenciando densificação focal
lobulada na gordura epipericárdica do ângulo cardiofrênico
direito, achados confirmados na ressonância do tórax (RM) nas
sequências com saturação de gordura, traduzindo infarto/
necrose da gordura epipericárdica. Após 3 meses, uma nova
TC constatou resolução do achado, após tratamento
conservador, com resolução completa do quadro clínico e
radiológico.
Discussão e diagnóstico: A necrose gordurosa mediastinal
epipericárdica é uma condição rara, benigna e autolimitada,
descrita pela primeira vez em 1957 por Jackson et al.
Atualmente há somente 61 casos descritos na literatura, com
escassez de descrição da entidade em livros-texto de medicina
interna e cardiologia, permanecendo portanto pouco
conhecida e subdiagnosticada. A sua patogênese é
desconhecida, mas algumas teorias relacionam a sua origem
com uma torção ou oclusão do pedículo vascular do tecido
adiposo, associada ou não a processos infecciosos/
inflamatórios. A associação de episódios necrosantes em
tecido adiposo na loja mediastinal vem sendo relacionada com
a infecção pelo COVID-19 via condição de hipercoagulabilidade
intrínseca, podendo ser, ou não, sintomática. No caso em
estudo, suspeita-se portanto que esta condição esteja
relacionada à história natural da doença, já que surgiu em TC
de controle, confirmada com RM.
Conclusões: A necrose da gordura epipericárdica é uma
condição pouco relatada e
subdiagnosticada, sendo
importante que os profissionais médicos tomem
conhecimento para incluí-la em seus diagnósticos diferenciais
nos quadros de dor torácica aguda. Os radiologistas devem
reconhecer este achado como uma possível complicação no
curso da infecção/ evolução por COVID-19, evitando
diagnósticos e condutas incorretas. Os exames de imagem são
essenciais para o diagnóstico e seguimento, colaborando com
desfecho clínico favorável e reforçando a segurança da
conduta conservadora.
Autor Responsável: Dra. Emille Nascimento Dias
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E-mail: emille.nascimento@hotmail.com
Palavras-Chave: necrose, gordura, epipericardica, mediastino,
covid19

PD.21.007
NECROSE DA GORDURA EPIPERICÁRDICA: UM RELATO DE
CASO
Autores: TRAPP, B.; OLIVEIRA, L. A.S.; OSAKI, V. M., TAKAI, T.
Y.; SILVA, M. F. S.; PEREIRA, R.A
Instituição: HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo deste RELATO
DE CASO é apresentar as principais alterações de imagem
observadas na necrose da gordura epipericárica e abordar a
sua fisiopatologia.
História clínica: Paciente masculino, 42 anos, previamente
hígido, procurou atendimentos recorrentes devido a quadro
arrastado pós-COVID19, apresentando cansaço progressivo,
dispneia aos médios esforços, dor torácica ventilatório
dependente à direita, sendo realizado primeiramente
tomografia de tórax de alta resolução e exames laboratoriais.
Recebeu alta após os primeiros atendimentos, tendo sido
diagnosticado com necrose da gordura epipericárdica em seu
último atendimento, após realização de angiotomografia de
tórax com contraste.
Discussão e diagnóstico: A necrose da gordura epipericárdica
é uma condição rara, de difícil diagnóstico, benigna e
autolimitada. A fisiopatologia da doença ainda permanece
incerta. O quadro clínico é de dor pleurítica aguda ipsilateral à
lesão, mais comumente do lado esquerdo (podendo ser do
lado direito), sendo um diagnóstico diferencial importante de
dor torácica em pacientes hígidos que apresentam sinais vitais
estáveis, eletrocardiograma sem alterações e exames
laboratoriais inalterados. É diagnosticada em geral pela
Tomografia Computadorizada (TC).
Conclusões: Podemos concluir que a necrose da gordura
epipericárdica é uma condição clínica rara e subdiagnosticada,
não tendo achados clínicos específicos, sendo um importante
diagnóstico diferencial de condições graves, como por
exemplo tromboembolia pulmonar e síndrome coronariana
aguda. Logo, o radiologista tem papel fundamental na
elucidação diagnóstica de casos de dor torácica através da
tomografia computadorizada, fornecendo importante
subsídio para o seu diagnóstico etiológico.
Autor Responsável: Dra. LUANI ALVES DE SOUSA DE OLIVEIRA
E-mail: dra.luanioliveira@hotmail.com
Palavras-Chave: NECROSE, EPIPERICÁRDICA, DIAGNÓSTICO,
DIFERENCIAL, DOR, TORÁCICA

PD.21.013
ACHADO INCIDENTAL DE SÍNDROME DA CIMITARRA
ASSOCIADO A PULMÃO EM FERRADURA EM PACIENTE
IDOSA.
Autores: MOURA, S.E.S ; PEREIRA, J.M.C; MACEDO, J.F
Instituição: INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR
FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
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Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo deste estudo é
relatar um raro caso de drenagem parcial anômala das veias
pulmonares, associada a hipoplasia pulmonar unilateral,
pulmão em ferradura e suprimento arterial anômalo em uma
paciente idosa oligossintomática.
História clínica: Paciente do sexo feminino, 71 anos, em
tratamento para neoplasia de endométrio, com relato de
perda de peso não mensurado e dispneia leve aos esforços,
realizou exame de imagem para estadiamento da doença de
base.
Discussão e diagnóstico: A síndrome venolobar pulmonar
congênita, também denominada síndrome da cimitarra, é uma
doença congênita rara e complexa caracterizada por
drenagem anômala parcial ou completa das veias pulmonares
à direita (raramente à esquerda) para a veia cava inferior. A
síndrome é comumente associada com hipoplasia do pulmão
direito e da artéria pulmonar direita, dextroposição do
coração, suprimento arterial sistêmico anômalo para o pulmão
ipsilateral e pela presença de uma veia pulmonar direita
anômala, caracteristicamente curva, que drena para a veia
cava inferior e se assemelha à espada turca curva chamada de
"cimitarra". O pulmão em ferradura é uma rara anomalia que
pode estar associada a esta síndrome, sendo definido como a
presença de istmo de parênquima pulmonar que se estende
através da linha média, conectando as regiões póstero-basais
de ambos os pulmões, por trás do coração e anterior à aorta
descendente.
Na tomografia do Tórax da paciente foram identificados
drenagem parcial anômala das veias pulmonares direitas para
a veia cava inferior infra-hepática, hipoplasia pulmonar direita
e artéria pulmonar direita hipoplásica. Associavam-se outros
achados que também podem ser vistos nesta síndrome:
aplasia do lobo superior direito, pulmão em ferradura e
suprimento arterial anômalo isolado para o lobo inferior
direito proveniente da aorta abdominal, ao nível da
emergência do tronco celíaco. Não havia diafragma acessório
associado.
Conclusões: A raridade e o achado incidental do caso relatado
demonstra a importância da avaliação por imagem
tomográfica no diagnóstico de malformações vasculares
pulmonares, sobretudo naquelas que podem ter apresentação
pouco sintomática.
Autor Responsável: Dra. jamile de melo casado pereira
E-mail: jamilemcp@hotmail.com
Palavras-Chave: Congenital pulmonary venolobar syndrome,
Horseshoe lung, pulmonary vascular malformations, scimitar
syndrome

PD.21.016
LINFANGIOLEIOMIOMATOSE PULMONAR
Autores: SOUZA, D.L.; CARDOSO, M, S.A.; COSTA, M.T.D.;
PARANHOS, H.R.; COUTO, K.G.; BEZERRA, A. S. A.
Instituição: HOSPITAL SANTA MARTA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Ao se deparar com um
achado de lesões pulmonares císticas difusas em paciente sem
diagnóstico prévio, o radiologista deve considerar os padrões
de imagem e o perfil clínico-epidemiológico para levantar as

possibilidades diagnósticas. Em paciente do sexo feminino
com TCAR exibindo múltiplos cistos difusamente distribuídos,
sem predominância lobar, deve-se suspeitar de
linfangioleiomiomatose pulmonar (LMA).
História clínica: Mulher, 59 anos, admitida no serviço de
pronto atendimento com quadro de dispneia ao subir escadas
ou descer ladeiras. Referindo ser ex-tabagista 5 anos-maço.
Exame físico normal. Solicitada tomografia de tórax para
investigação. A tomografia computadorizada (TC) de tórax
sem contraste evidenciou múltiplas lesões císticas de paredes
finas e de tamanhos variados, distribuídas difusamente pelo
parênquima pulmonar, sem predominância lobar (FIGURA 1 4).
Discussão e diagnóstico: Diante de uma doença pulmonar
cística difusa, a tomografia computadorizada de alta resolução
(TCAR) ganha destaque na definição etiológica, uma vez que
permite caracterizar o tamanho, distribuição, extensão e
regularidade das paredes dos cistos, estreitando diagnósticos
diferenciais e evitando biópsias pulmonares [1]. O caso
descrito é de linfangioleiomiomatose pulmonar (LAM), uma
doença rara, de causa desconhecida, que afeta
predominantemente o parênquima pulmonar de mulheres
jovens no período fértil. Manifesta-se clinicamente por
dispneia progressiva aos esforços e tosse seca, bem como
pneumotórax de repetição. Múltiplos cistos de paredes finas e
distribuição difusa pelo parênquima pulmonar são os achados
frequentemente observados na TCAR. [1][2]. Destaca-se a
importância do radiologista que frequentemente sugere o
diagnóstico de LAM com base apenas nos achados de TCAR.
Conhecer os outros padrões de acometimento pulmonar
cístico facilita o diagnóstico diferencial para o radiologista.
Conclusões: A LMA é uma doença pulmonar cística difusa, de
etiologia incerta, predominando em mulheres jovens, com
quadro de dispneia progressiva e pneumotórax de repetição.
A tomografia computadorizada, em conjunto com a história
clínica, desempenha um papel importante na sua
identificação, bem como na exclusão de seus diagnósticos
diferenciais.
Autor Responsável: Dr. Daniel Lima Souza
E-mail: daniel.limasouza@gmail.com
Palavras-Chave: CISTOS, PULMONAR, LMA

PD.21.017
CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL NO TÓRAX – RELATO
DE CASO
Autores: SILVA, P. T. G.; ARRUDA, K.; LINS, C. F.; LOPES, A. K. B.
F.
Instituição: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO HOSPITAL DO CÂNCER DE
PERNAMBUCO HOSPITAL OSWALDO CRUZ DE PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO ESCOLA BAHIANA
DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Relatar um caso raro de
um Carcinoma de Células de Merkel (CCM) torácico,
valorizando os achados de imagens nos diferentes métodos.
História clínica: Masculino, 62 anos, com tumoração em região
peitoral esquerda, dolorosa à palpação, de consistência

endurecida e móvel, sem lesão cutânea associada. Iniciou
investigação com tomografia computadorizada que identificou
volumosa formação expansiva, infiltrativa, com realce
heterogêneo, comprometendo planos musculares e
envolvendo vasos axilares; posteriormente, realizou
ressonância magnética, com semelhantes achados, além de
linfonodomegalias cervicais e supraclaviculares. Realizada
avaliação ecográfica direcionada para guiar a biopsia que
visualizou volumosa formação expansiva, heterogênea,
predominantemente hipoecoica, com fluxo ao Doppler, de
14,2 x 13,9 x 9,4 cm3, com resultado histológico e
imunoistoquímico de CCM. Paciente seguiu para tratamento
com radioterapia e quimioterapia.
Discussão e diagnóstico: O CCM é um tumor cutâneo primário
raro, de ordem neuroendócrina, de caráter agressivo. Cerca de
40% dos pacientes com CCM têm metástase nodal ou à
distância na apresentação inicial, e aproximadamente 30%
desenvolverá metástase do curso clínico. O CCM geralmente
se desenvolve rapidamente e se manifesta como um nódulo
firme, indolor, em forma de cúpula, vermelho, roxo, violeta ou
da cor da pele. Menos frequentemente, pode se manifestar
como massa muscular perifascial ou intramuscular, como
neste caso. Os exames de imagem são essenciais no
diagnóstico, planejamento para cirurgia ou radioterapia,
avaliação da resposta ao tratamento e vigilância. Na
ultrassonografia, o CCM primário normalmente demonstra
nódulos hipoecogênicos surgindo da derme e estendendo-se
até a gordura subcutânea. A ressonância magnética, o CCM é
hipo a isointenso em T1 e iso a hiperintenso em T2, com realce
difuso ou heterogêneo pós contraste. Na Tomografia
compjutadorizada, a densificação da gordura cutânea
adjacente ao CCM primário pode sugerir ingurgitamento e
edema por invasão linfática. Frequentemente, há um grande
aumento dos linfonodos locorregionais. Apesar de o
diagnóstico ser histológico, os exames de imagem podem
produzir achados característicos que auxiliam no diagnóstico.
Conclusões: O CCM é um câncer agressivo rara e infrequente
com características clínicas e radiológicas que deve ser
lembrada no diagnóstico diferencial dos tumores cutâneos. A
sua suspeição é importante para um diagnóstico precoce com
estadiamento adequado e tratamento precoce, devido a
natureza agressiva deste tumor.
Autor Responsável: Dra. Carolina Freitas Lins
E-mail: kerolins@yahoo.com.br
Palavras-Chave: CARCINOMA DE CÉLULAS DE MERKEL, TÓRAX,
TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA,
RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA

PD.21.019
ELETRODO ECTÓPICO EM MARCAPASSO CARDÍACO
Autores: GONÇALVES, L.C.; GONÇALVES, L.C.; RODRIGUES DA
CUNHA, A.; GONÇALVES, E.G.
Instituição: CLIMA - CLÍNICA DE IMAGEM - UBERLÂNDIA - MG
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): De forma universal a
grande maioria dos serviços de radiologia em cidades menores
possui em seu quadro de profissionais radiologistas
generalistas que precisam fornecer diferentes informações em
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várias áreas diante de um exame de imagem. Pequenos
detalhes não relacionados à indicação clínica do exame
eventualmente podem ser destacados ou não. Presença de
marcapasso transvenoso artificial (MTA) com eletrodos no
interior de câmaras cardíacas geralmente é citado, porém uma
análise mais detalhada pode contribuir para identificação de
complicações deste dispositivo mesmo em pacientes sem
evidências de disfunção cardíaca. Várias causas de
complicações após instalação de marcapasso tem sido
relatadas, como falhas de estimulação elétrica intrínseca do
dispositivo e seus componentes e posições anômalas ou
ectópicas dos eletrodos. A migração de um eletrodo pode
ocorrer a qualquer instante após sua instalação, às vezes sem
surgimento de sintomas relacionáveis. Há poucos estudos
sobre eletrodos cardíacos ectópicos, fato que motivou a
descrição do presente relato.
História clínica: 69 anos de idade, feminina, branca, teste
positivo para Covid- 19 apresentou quadro progressivo de
dispnéia e dor torácica. A tomografia computadorizada
torácica revelou cardiomegalia com hipertensão venocapilar
pulmonar e ateromatose da aorta. A análise do MTA
demonstrou eletrodo no interior da veia cava inferior.
Discussão e diagnóstico: Raio-X de tórax e ecocardiografia são
suficientes para observar êxito pós implante de MTA.
Migrações de eletrodos para o interior de câmaras esquerdas
podem ocorrer diante anomalias septais congênitas ou
adquiridas, diagnosticado com precisão por ecocardiografia. O
achado atual de eletrodo ectópico resulta de exame de
tomografia para análise pulmonar diante da pandemia por
Covid – 19. Eventualmente este exame também pode
contribuir para análise da integridade dos eletrodos, pois suas
fraturas são destacadas como complicações freqüentes de
disfunção de MTA.
Conclusões: Portanto exames de imagem são cruciais para
identificar ectopias e anomalias em eletrodos de MTA. A
conduta terapêutica diante de um eletrodo ectópico varia de
acompanhamento clinico periódico até seu reposicionamento
ou substituição. Buscando benefícios para radiologistas
novatos, a exemplo do que fazem médicos mais experientes,
observar pequenos detalhes, mesmo que sem manifestações
clínicas relevantes no momento, auxilia clínicos e cirurgiões
para suas decisões terapêuticas e contribui para o êxito
profissional de todos.
Autor Responsável: Sr. LEONARDO CUNHA GONÇALVES
E-mail: leonardocongressos@gmail.com
Palavras-Chave:
TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA,
MARCAPASSO CARDÍACO, ELETRODO, CARDIOPATIA

PD.21.020
SÍNDROME DE RENDU-OSLER-WEBER OU TELANGIECTASIA
HEMORRÁGICA HEREDITÁRIA (THH)
Autores: SOUZA, D.L.; MARTINS, R.R.; CARDOSO, M, S.A.;
COSTA, M.T.D.; PARANHOS, H.R.; COUTO, K.G.; BEZERRA, A. S.
A.
Instituição: HOSPITAL SANTA MARTA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Considerando o achado
incidental de malformações arteriovenosas (MAV) visceral em
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paciente sem diagnóstico prévio, o radiologista deve ter em
mente os critérios diagnósticos de Curaçao para
Teleangiectasia hemorrágica hereditária (THH) a fim de que
possa ser aventada esta possibilidade diagnóstica.
História clínica: Homem, 48 anos, assintomático e sem
comorbidades prévias, admitido no serviço de pronto
atendimento com quadro de dor torácica, mialgia e febre (sic).
História patológica pregressa de reconstrução de mucosa
nasal devido quadro de epistaxe recorrente de difícil controle.
Solicitada tomografia de tórax com contraste e exames
laboratoriais. A tomografia computadorizada (TC) de tórax
sem contraste evidenciou múltiplas lesões hiperdensas
serpiginosas, com aparente comunicação vascular, nos lobos
superior e inferior esquerdo (FIGURA 1). Estas lesões no
estudo com contraste exibem atenuação semelhante a aorta
torácica e comunicação com ramos segmentares da artéria
ápico-posterior do lobo superior esquerdo e ramos da artéria
do lobo inferior esquerdo, configurando malformações
arteriovenosas (FIGURA 2 e 3). Durante a internação, o
paciente evoluiu com quadro súbito de déficit motor, com
melhora espontânea. Solicitado angiotomografia de crânio
que demonstrou pequenas proliferações vasculares anômalas
no giro frontal superior e cúneo do lado esquerdo (FIGURA 4).
Discussão e diagnóstico: A síndrome de Rendu-Osler-Weber
ou Teleangiectasia Hemorrágica Hereditária (THH) é uma
enfermidade vascular rara, caracterizada por lesões
angiodisplásicas
(telangiectasias
e
malformações
arteriovenosas – MAV) que afetam comumente o tecido
mucocutâneo, além do trato gastrointestinal, pulmões e
cérebro [1][5]. É uma desordem de transmissão autossômica
dominante, com prevalência relatada de 1/2 por 100.000
nascidos vivos e distribuição semelhante entre os sexos [2][5],
embora 20% dos casos não apresentam história familiar
positiva [2]. O diagnóstico da THH é baseado na avaliação
clínica [4] utilizando os critérios de Curaçao, que confirma a
etiologia na presença de três dos seguintes critérios: (1)
epistaxes recorrente (2) telangiectasias mucocutâneas (3)
malformações arteriovenosas (MAV) e (4) história familiar
positiva [4][5].
Conclusões:
Síndrome
de
Rendu-Osler-Weber
ou
Teleangiectasia Hemorrágica Hereditária (THH) é uma
desordem genética rara, autossômica dominante, com
acometimento multissistêmico e mecanismo de base
relacionado ao enfraquecimento das paredes vasculares, além
da presença de comunicações arteriovenosas anômalas. O
diagnóstico é baseado na avaliação clínica, utilizando os
critérios de Curaçao.
Autor Responsável: Dr. Daniel Lima Souza
E-mail: daniel.limasouza@gmail.com
Palavras-Chave: PULMONAR, MAV, THH, CURAÇAO
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PD.21.003
ASSOCIAÇÃO ENTRE COMORBIDADES E ACHADOS
TOMOGRÁFICOS EM PACIENTES COM COVID-19
Autores: ACRAS, P. H. B. C. ; LIBERA, B. L. D. ; GIAMPIETRO, J.
L. M. ; ANDRADE, B. G. ; COSTA, D. L. G. ; PEREIRA, R. M. ;
FERNANDES, A. L. B.
Instituição: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE CAMPINAS
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Trata-se de estudo
observacional com intuito de estabelecer relação entre
comorbidades pré existentes e o acometimento pulmonar na
tomografia de tórax em pacientes com diagnóstico de COVID19.
Material(is) e método(s): A coleta de dados do presente
estudo foi realizada através de uma anamnese padronizada
para pacientes que foram submetidos à tomografia
computadorizada de tórax no nosso serviço, de abril a
setembro de 2020, devido a suspeita ou confirmação de
infecção por Sars-CoV-2. Utilizou-se uma ficha de
preenchimento manual, onde constavam informações de
identificação, procedência do paciente dentro do serviço,
sintomas e comorbidades. O exame tomográfico foi solicitado
a critério médico, sendo os motivos variáveis de acordo com a
necessidade do paciente. Após a coleta e realização do exame
tomográfico, comparou-se então a incidência de
acometimento pulmonar de leve a moderado (0 – 50%) e
acentuado (>50%) entre pacientes diabéticos, hipertensos,
tabagistas, com esteatose e entre os pacientes sem
comorbidades.
Resultados e discussão: Foram avaliados 246 pacientes no
momento em que foi feita a tomografia de tórax. Dentre esses,
12,2% apresentaram acometimento pulmonar acentuado e
87,8% apresentaram acometimento de leve a moderado. Com
relação aos pacientes com esteatose, 11,7% apresentaram
acometimento acentuado sendo RR= 0,95 (IC95%: 0,35-2,57);
entre os hipertensos foram 23% sendo RR=2,48 (IC95%: 1,284,82), entre os diabéticos foram 26,4%, sendo RR= 2,67 (IC95%
1,33-5,33) ; entre os pacientes que apresentavam associação
entre diabetes e hipertensão, 30% deles apresentaram
acometimento acentuado, sendo RR=2,82 (IC95%: 1,30-6,09).
Dentre os tabagistas, nenhum paciente apresentou
acometimento acentuado na tomografia de tórax.
Conclusões: Apesar das limitações do estudo, pode-se
observar o aumento do risco relativo de apresentar
acometimento pulmonar acentuado com diabetes,
hipertensão ou uma associação entre as duas, comparando-se
aos pacientes sem comorbidades. O tabagismo e a esteatose
não parecem desempenhar um papel relevante. Mais estudos
são necessários para chegarmos a conclusões satisfatórias
sobre o papel de cada comorbidade no desenvolvimento da
COVID-19.
Autor Responsável: Dr. Pedro Henrique Baracat Chaib Acras
E-mail: pedroh.acras@gmail.com
Palavras-Chave: COVID, Torax, CT, Tomografia

PD.21.010
ACHADOS TOMOGRÁFICOS DE PACIENTES COM INFECÇÃO
PELO VÍRUS INFLUENZA A H3N2
Autores: GALVÃO, G. S.; DOS SANTOS, J. F. P.; GRANDO, R. D.;
ANFLOR JÚNIOR, L. C.; BRENTANO, V. B.; BELLO, R. M.;
ZANARDO, A. P.; HERTZ, F. T.; RAMBO, R. R.; GAZZANA, M. B.
Instituição: HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, PORTO ALEGRE
(RS) SERVIÇO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM NÚCLEO DE RADIOLOGIA TORÁCICA SERVIÇO DE
PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORÁCICA
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A partir de dezembro de
2021, houve aumento na incidência de casos de Influenza A
H3N2 e de COVID-19. Como as infecções cursam com quadro
clínico semelhante, os exames de imagem podem ser
importantes para auxiliar no diagnóstico diferencial das
pneumonias virais. O objetivo do nosso estudo é demonstrar
as alterações tomográficas dos primeiros pacientes atendidos
em um departamento de emergência por síndrome
respiratória aguda relacionada ao vírus Influenza A H3N2.
Material(is) e método(s): Foram avaliados os pacientes
atendidos por sintomas respiratórios na emergência de um
hospital privado de 17/12/2021 a 05/01/2022. Todos os
pacientes realizaram coleta de RT-PCR para subtipagem do
vírus Influenza A e para detecção de COVID-19. Aqueles que
obtiveram resultado positivo para a cepa H3N2 e que
realizaram tomografia computadorizada (TC) de tórax foram
incluídos.
Resultados e discussão: De 316 pacientes com RT-PCR positivo
para H3N2, 26 foram submetidos a TC de tórax. Destes, 20
(76.9%) apresentaram espessamento brônquico difuso, dos
quais 7 (26.9%) tinham nódulos centrolobulares, um (3.8%)
deles com consolidação unilateral associada. Um paciente
(3.8%) apresentou espessamento brônquico associado a
consolidação unilateral sem opacidades em vidro fosco. Seis
pacientes (23.1%) não tinham alterações tomográficas
significativas. Dois pacientes (7.7%) tiveram diagnóstico
clínico de pneumonia bacteriana e um (3.8%) de pneumonia
aspirativa sobreposta. Dois pacientes (7.7%) tiveram RT-PCR
positivo para COVID-19.
Os achados tomográficos comumente encontrados na
pneumonia viral Influenza A H3N2, quando presentes, diferem
dos achados reportados como típicos para pneumonia viral
COVID-19. As principais características foram espessamento
brônquico e nódulos centrolobulares (inferindo acometimento
de pequenas vias aéreas), caracterizados como atípicos para
COVID-19. A consolidação, quando presente, foi unilateral e
não associada a opacidades em vidro fosco.
Conclusões: Apesar de a TC não ser um exame imprescindível
na avaliação de pacientes com pneumonia viral, quando bem
indicada, pode ser ferramenta útil na diferenciação entre as
pneumonias virais pelo H3N2 e COVID-19, bem como para
sugerir a possibilidade de coinfecção, permitindo aos médicos
assistentes a instituição de terapias específicas adequadas.
Autor Responsável: Dra. Gabriela Schneider Galvão
E-mail: gabisg@gmail.com
Palavras-Chave: TOMOGRAFIA, COVID-19, INFLUENZA, H3N2
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TEMAS LIVRES (TL)
TL.21.001
DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL DE AUXÍLIO À INTERPRETAÇÃO DE RADIOGRAFIAS
DE TÓRAX
Autores: RIBEIRO, G. A. S.; DA SILVA, M. C. B.; PARENTE, C;
OLEGARIO, T. M. M.; DA SILVA, L.O.; DE CARVALHO, R. M. R.;
REIS, E.P.
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN (HIAE)
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): A interpretação de
radiografias de tórax pode ser desafiadora sobretudo para o
não especialista. Neste contexto desenvolveu-se uma
ferramenta de inteligência artificial (IA) que pode apoiar a
decisão dos médicos e auxiliar a leitura destes exames.
Material(is) e método(s): Foram utilizadas técnicas de
aprendizado profundo com redes neurais convolucionais sob
supervisão fraca (DenseNet 121 e DenseNet 169) e
desenvolveram-se três modelos de IA. No primeiro, as tarefas
de classificação visavam diferenciar radiografia de tórax
normal de radiografia alterada (modelo de anormalidade
pulmonar). No segundo, o modelo classificava a alteração
radiográfica (modelo de achados radiológicos). O terceiro
modelo indicava a probabilidade da imagem ser compatível
com tuberculose (modelo de tuberculose). No total foram
coletadas 345.811 radiografias de tórax, sendo 341.550
imagens provenientes de datasets públicos (Shenzhen,
Montgomery, TB-Portal-Belarus, San Diego, CheXpert e NIH) e
4.261 imagens provenientes de um dataset desenvolvido em
parceria com centro especializado em tuberculose. Dentre as
imagens coletadas, 196.923 foram selecionadas e divididas em
conjuntos de treino (194.081), teste (1.099) e validação (1.743
- exceto modelo de anormalidade). As métricas de
desempenho foram apresentadas em termos de sensibilidade,
especificidade e áreas sob a curva ROC (AUC). Um mapa de
calor indicando as regiões consideradas suspeitas pelo
software também foi apresentado.
Resultados e discussão: Para o modelo de anormalidade
pulmonar a AUC foi de 0,9382 ± 0,0274, com sensibilidade e
especificidade variando de 0.91 a 0.96 e 0.77 a 0.91,
respectivamente. Para o modelo de achados radiológicos as
labels, AUC e acurácia foram respectivamente atelectasia
(0.7457; 0.8534), cardiomegalia (0.8823; 0.9007), alargamento
do mediastino (0.8158; 0.8925), consolidação (0.8015;
0.8827), edema (0.8487; 0.8550), pneumotórax (0.8689;
0.8502), opacidade pulmonar (0.8424; 0.7459), lesão
pulmonar (0.8189; 0.886) e derrame pleural (0.9098; 0.8681).
Para o modelo de tuberculose, os resultados foram AUC de
0.9405 e acurácia de 0.8122.
Conclusões: Os modelos de IA mostraram-se promissores e
alcançaram as métricas estipuladas para o projeto. Pretendese realizar futuramente validação clínica do algoritmo, a fim de
eliminar possíveis vieses provenientes das imagens das
diferentes bases de dados utilizadas.
Autor Responsável: Dra. Maria Carolina Bueno da Silva
E-mail: mariacarolina.bueno@yahoo.com.br
Palavras-Chave: tuberculosis, radiography, chest
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TL.21.002
A ANÁLISE QUANTITATIVA AUTOMÁTICA DA TOMOGRAFIA
DO TÓRAX DE ALTA RESOLUÇÃO PODE AUXILIAR NA
DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS PADRÕES DE DOENÇA
INTERSTICIAL PULMONAR
Autores: SARMENTO-NETO, F. A. C., MACHADO, C. V. B.,
WADA, D.T., BADDINI-MARTINEZ, J.A., FABRO, A.T.,
KOENIGKAM-SANTOS, M.
Instituição: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Primeiro estudo brasileiro
utilizando programa totalmente automático de análise de
imagens de tomografia computadorizada de alta resolução
(TCAR) para auxiliar no diagnóstico dos padrões tomográficos
de doenças intersticiais pulmonares (DIPs). O estudo tem
como objetivo avaliar se a análise do volume pulmonar e da
densidade média pulmonar podem auxiliar no diagnóstico dos
padrões tomográficos das DIPs.
Material(is) e método(s): Estudo retrospectivo transversal
observacional, incluindo inicialmente 641 pacientes
investigados para DIP nos últimos 5 anos em nossa instituição.
Após os critérios de exclusão, 410 pacientes foram analisados.
Primeiramente, foi atualizada a classificação das TCARs
segundo o consenso da ATS / ERS de 2018, por 2 médicos
radiologistas independentes. A análise quantitativa
automática da densidade média pulmonar e do volume
pulmonar nas imagens de TCAR foi realizada utilizando o
programa automático Yacta versão 2.7. Os parâmetros obtidos
pelo Yacta foram comparados entre os diferentes padrões de
DIP.
Resultados e discussão: O estudo demonstrou que o padrão
tomográfico compatível com pneumonia intersticial usual
(PIU) apresentou menor volume e densidade pulmonar em
relação aos padrões possível / indeterminado para PIU e de
diagnóstico alternativo. Na avaliação dos padrões
tomográficos específicos, também foi evidenciado menor
volume pulmonar dos padrões tomográficos compatíveis com
PIU, de pneumonia intersticial não específica (PINE) e de
pneumonia intersticial bronquiolocêntrica (PIB), quando
comparados aos demais. Por sua vez, a densidade média
pulmonar foi maior nos pacientes com padrão tomográfico de
PIB.
Conclusões: Este estudo demonstrou que a análise
quantitativa automática das TCARs é um método objetivo e
reprodutível, podendo auxiliar na propedêutica diagnóstica
das DIPs.
Autor Responsável: Dr. FRANCISCO ARISTOFANES COELHO
SARMENTO NETO
E-mail: sarmentofrancisco@hotmail.com
Palavras-Chave: HRCT, ILD, QUANTITATIVE, SOFTWARE,
CHEST

TL.21.003
ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS TOMOGRÁFICAS DO CÂNCER
DE PULMÃO QUE PODEM INFLUENCIAR NA CORRELAÇÃO
RADIOPATOLÓGICA DA PRESENÇA DE METÁSTASE
LINFONODAL E PLEURAL.

Autores: HADDAD, R. A. O., MACHADO, C.V.B., WADA, D. T.,
SIYUAN, L., CIPRIANO, F. E. G., FACCIO, A., FABRO, A. T.,
KOENIGKAM-SANTOS, M.
Instituição: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO –
USP
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Avaliar as características
radiológicas da neoplasia pulmonar que podem influenciar na
correlação entre o estadiamento clínico baseado na
tomografia computadorizada (TC) com o estadiamento
patológico, para a detecção de metástases linfonodais no
mediastino (critério N) e na cavidade pleural (critério M1a).
Material(is) e método(s): Estudo retrospectivo unicêntrico. As
TCs foram revistas por 2 radiologistas em separado com
posterior consenso nas discrepâncias, e os dados clínicos e
patológicos foram obtidos dos prontuários eletrônicos. Na TC,
além da presença radiológica da metástase linfonodal ou
pleural, foram avaliadas características do tumor primário,
incluindo localização (lobo pulmonar), posição (central x
periférica), maior diâmetro, invasão de estrutura adjacente
(brônquio, parede, mediastino), atelectasia/pneumonia pós
obstrutiva e presença de outro nódulo pulmonar suspeito.
Resultados e discussão: Foram incluídos 68 pacientes (39
mulheres, idade 66 ± 22 anos), sendo o adenocarcinoma
pulmonar o tipo histológico mais frequente. Em 52 pacientes
(76%), houve concordância radiopatológica para presença de
metástase linfonodal, sendo que a maioria apresentava o
critério N0 (48 casos), assim como estadio T1 (N=31) ou T2
(N=14) segundo o TNM8. Nos casos discordantes (N=16), foi
encontrada maior prevalência de linfonodos patologicamente
positivos N1-3 (11 casos). Em apenas 1 caso foi obtida
confirmação patológica da metástase pleural, impedindo a
análise estatística. A comparação das características do tumor
primário entre os grupos concordante e discordante para
metástase linfonodal não mostrou diferenças estatisticamente
significativas.
Conclusões: É descrito na literatura médica que os tumores
pulmonares centrais predizem maior chance de metástases
ocultas na radiologia, porém em nosso estudo não
encontramos diferenças das características dos tumores entre
os grupos com e sem concordância radiopatológica para
metástase linfonodal. Nosso resultado pode estar relacionado
à amostra pequena e viés de seleção. A correlação
radiopatológica para este tipo de metástase foi vista em 76%
dos nossos casos estudados, sendo a maioria N0,
demonstrando boa especificidade (84%) da TC, conforme
descrito na literatura.
Autor Responsável: Prof. Marcel Koenigkam Santos
E-mail: marcelk46@fmrp.usp.br
Palavras-Chave:
câncer
pulmonar,
tomografia
computadorizada, TNM, correlação radiopatológica

TL.21.004
SINAL DO HALO INVERTIDO E SUA CORRELAÇÃO COM
DIAGNÓSTICOS FINAIS
Autores: A. BORGES, F. F. CAMARA, D. S. LOBO, G.
NAKAMURA, L. D. PINHEIRO FILHO, P. E. CATARINA, E. K. U. N.
FONSECA, M. V. SAWAMURA;

Instituição: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP-SP) - INRAD
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O objetivo do estudo é
correlacionar e caracterizar o sinal do halo invertido (SHI) às
suas patologias mais associadas.
Material(is) e método(s): Estudo retrospectivo, realizado em
hospital terciário, cujo critério de inclusão foi ter ao menos
uma tomografia do tórax com achado de sinal do halo
invertido, realizada no período de 2015-2020. Realizado
pesquisa do termo "halo invertido" em todos os relatórios
tomográficos disponíveis no sistema de laudos do hospital
terciário X. Os exames foram avaliados cegamente por 2
pesquisadores quanto a história, diagnóstico final e
características do halo invertido: distribuição, quantidade,
localização, tipo de halo (nodular, liso ou espessado).
Discordâncias foram resolvidas por consenso. Outros
pesquisadores avaliaram cegamente os prontuários
eletrônicos desses pacientes quanto ao diagnóstico definitivo,
idade, sexo e comorbidades.
Esses dados foram
posteriormente cruzados. Os critérios de exclusão foram
ausência de diagnóstico final definido, imagens não
encontradas no sistema.
Resultados e discussão: 351 pacientes cumpriram os critérios
de inclusão. 65 foram excluídos por não terem diagnóstico
final definitivo. A idade média foi de 56,3 anos e 90,5% (259
pacientes) tinham algum tipo de comorbidade associada. Um
total de 207 pacientes (72,2%) apresentaram halo liso, outros
53 (18,6%) halo espessado e 26 (9,2%) tiveram halo nodular.
267 pacientes (93,3%) apresentaram o SHI preferencialmente
em localização periférica e 19 (6,6%) em localização central. O
diagnóstico final mais frequente com 120 casos (41,9%) foram
devido a infarto pulmonar por tromboembolismo pulmonar
(TEP), desses com sua maioria de halo liso (81,6%) e quase
todos de localização preferencialmente periférica com 99,1%
dos casos (118 pacientes), acometendo preferencialmente o
lobo pulmonar inferior direito com 57,5% dos casos (69
pacientes). Outras doenças diagnosticadas relacionadas ao SHI
foram pneumonia em organização criptogênica (17,1%),
pneumonias
bacterianas/embolias
sépticas
(15,7%),
pneumonias virais pelo novo coronavírus e por H1N1 (12,9%),
doenças granulomatosas como infecções fúngicas e
tuberculose (6,3%) e outros diagnósticos (5,9%) como
metástases pulmonares.
Conclusões: A caracterização da morfologia e distribuição do
sinal do halo invertido contribui para estreitar diagnósticos
diferenciais, permitindo, ao correlacionar com dados clínicos,
a definição de muitos diagnósticos finais. Relevância Clínica: A
maior amostra da literatura avaliando o SHI e sua correlação
clinica com o diagnóstico final.
Autor Responsável: Dra. Alessandra de Pinho Pimenta Borges
E-mail: alepinhoborges@gmail.com
Palavras-Chave:
sinaldohaloinvertido,
COVID,
tromboembolismopulmonar,
infartopulmonar,
tomografiacomputadorizada
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ENSAIO PICTÓRICO
PAINÉIS DIGITAIS (PD)
PD.22.008
DIAGNÓSTICO E ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE MASSAS
PÉLVICAS E OVARIANAS COM BASE NO ACR O-RADS™: O QUE
TODO ULTRASSONOGRAFISTA DEVE SABER.
Autores: FRANCO, H. R.; GRASSI, D. C.; BRAOJOS, B. B.;
GONÇALVES, M. T.; DUARTE, C.; MARTINS, T. T.; ROMERO, D.
E.; GUIMARÃES, R. Z.; BRANDÃO, A. T.; SAMPEDRO, D. A.;
BURIM, A. T. C. M.; SANTOS, K. A. O.; NETO, I. V. A. A; VALLE,
E. F.; ANDRADE, G. N. L.; FRANCISCO, L. D. R.; NETO, M. J. F.
Instituição:
TRANSDUSON
MEDICINA
DIAGNÓSTICA
AVANÇADA
Introdução e objetivo(s): A ultrassonografia é o método de
imagem mais utilizado para a avaliação de lesões ovarianas e
outras massas anexiais. A inconsistência no uso de descritores
variáveis para as mesmas alterações é motivo de preocupação
pois pode levar a diagnósticos incorretos e subsequentes erros
no manejo, com piora do prognóstico das pacientes.
Será apresentado um resumo do léxico ACR O-RADS™
(Ovarian-Adnexal Reporting & Data System), bem como as
recomendações de manejo com base na estratificação de risco
proposta.
O objetivo é, de forma didática e sequencial, explicar o léxico
do ACR O-RADS™ proposto por meio de categorias e ilustrar as
lesões típicas ovarianas por meio de casos sequenciais pela
ultrassonografia
Método(s): O estudo será realizado com exames
ultrassonográficos pélvicos e transvaginais do serviço, com
imagens das diversas lesões ovarianas e anexiais,
exemplificando a classificação, com o léxico proposto pelo
American College of Radiology em 2018.
Discussão: Serão apresentadas casos sequenciais de
ultrassonográficas pélvicas e transvaginais, com foco nas
regiões anexiais, ilustrando com base nos descritores
padronizados internacionalmente, classificando as lesões no
sistema ACR O-RADS™.
Será ilustrado o cálculo do risco de malignidade para cada
casos e o manejo mais adequado para as lesões que podem ser
encontradas.
Conclusões: O objetivo de incorporar uma terminologia
internacional, padronizada, para avaliação de massas
ovarianas e anexiais, auxilia na obtenção de interpretações
consistentes e precisas do risco de malignidade e orienta
corretamente estratégias ideais de manejo da paciente.
É dever de todo médico radiologista e ultrassonografista
buscar sempre os métodos mais avançados e objetivos para
melhor comunicação com o solicitante do exame, visando
sempre um resultado final melhor para os pacientes. Neste
sentido o conhecimento do ACR O-RADS™ é imperativo.
Autor Responsável: Dr. Hugo Ribeiro Franco
E-mail: hugo.ribeirofranco@gmail.com
Palavras-Chave: PÉLVICO, TRANSVAGINAL, ULTRASSOM,
ORADS, LESOES, MASSAS, OVARIOS, ANEXOS, RISCO,
ESTRATIFICAÇÃO, MANEJO
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PAINÉIS IMPRESSOS (PI)
PI.22.002
ALTERAÇÕES INCOMUNS CAROTÍDEAS – UM VASTO
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL.
Autores: LIMA, N.T.M.B; JABOUR, V.A.; PINTO, C.A.V; NETO,
M.J.F; QUEIROZ, M.R.G
Instituição: HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
Introdução e objetivo(s): O diagnóstico diferencial das
afecções carotídeas é muito amplo, desde as patologias mais
comuns como a doença ateromatosa, manifestada através de
placas calcificadas ou não, até os diagnósticos menos
prováveis. Habitualmente os achados relacionados às
carótidas estão ligados à DAC, porém é imprescindível a
avaliação das artérias carótidas e vertebrais com transdutor e
técnica adequados em busca de achados sutis, a fim de
detectar alterações por menores que sejam. É de suma
importância o conhecimento por parte do radiologista dos
diagnósticos que podem acometer os vasos carotídeos, no
intuito de facilitar o reconhecimento precoce. O presente
estudo mostra um compilado de diagnósticos diferenciais,
utilizando casos do nosso grupo de Radiologia.
Método(s): O estudo utiliza-se de casos variados do grupo de
Radiologia do nosso serviço, com métodos de ultrassonografia
e tomografia, para ilustrar e mostrar em detalhes os
diagnósticos diferenciais das patologias carotídeas, que
poderiam passar desapercebidas se não conhecidas
previamente, como:
•
Dissecção carotídea
•
Carótida web
•
Carotidínea
•
Arterites
Discussão: As patologias carotídeas podem cursar com quadro
clínico de dor cervical e torácica aguda, como nos casos de
dissecção, dor subaguda como na carotidínea e arterites ou
até mesmo de forma assintomática como na carótida web. O
diagnóstico na maioria dos casos é confirmado utilizando
diferentes métodos de imagem, como angiotomografia e
ultrassonografia, que funcionam como aliados na visualização
de mínimos detalhes, e avaliação de direção do fluxo arterial.
Neste trabalho abordamos as seguintes patologias: carótida
web, que nada mais é que uma fina membrana na parede
posterior do bulbo/ artéria carótida interna; dissecção
carotídea onde podemos caracterizar uma luz verdadeira e
outra falsa, esta ultima que pode estar com fluxo ou não;
carotidínea que consiste na inflamação dos planos
pericarotídeos, sem efetiva repercussão hemodinâmica e
arterites em geral, neste caso exposto a arterite de Takayasu.
Conclusões: A padronização do estudo das artérias carótidas e
vertebrais tem papel relevante e é de extrema importância. O
conhecimento de diferentes diagnósticos diferenciais, evita
diagnósticos equivocados ou subdiagnósticos.
Autor Responsável: Dra. Natália Tavares de Melo Barros Lima
E-mail: nate_lima@hotmail.com
Palavras-Chave: carótida, Dissecção, Carotidínea, arterites

RELATO DE CASO

TRABALHO ORIGINAL

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PAINÉIS DIGITAIS (PD)

PD.22.006
CISTOS OVARIANOS SIMULANDO ANOMALIA CLOACAL:
RELATO DE CASO
Autores: RIOS, L.M.; SOUZA, J.M.; GONÇALVES, S.T.S.;
NASCIMENTO, J.M.S.; RIOS, L.T. L.
Instituição: CENTRO ESPECIALIZADO EM ULTRASSONOGRAFIA
E PERINATOLOGIA - CEUSPE
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): Apresentamos um caso de
cistos ovarianos gigantes simulando anomalia cloacal.
História clínica: Gestante branca de 20 anos (G1P0) foi
encaminhada ao nosso serviço obstétrico com gestação única
de 33 semanas. A avaliação morfológica do feto mostrou
presença de grande massa cística septada no abdome fetal
superior à bexiga, medindo 10,0 × 7,3 × 8,7 cm em seus
maiores diâmetros. Um cisto menor (“cisto filho”) foi
observado dentro dos cistos (Figura 1). O feto não apresentava
hidronefrose bilateral e a genitália era feminina. A mãe entrou
em trabalho de parto espontâneo e uma criança pré-termo
saudável com bom índice de Apgar nasceu de parto normal. A
recém-nascida apresentava distensão abdominal com dupla
abertura perineal entre os grandes lábios. Foi encaminhada a
unidade de terapia intensiva neonatal, onde foi realizada
investigação diagnóstica. A ultrassonografia pélvica foi
realizada no primeiro dia após o parto. O exame revelou
grande massa cística com septo mediano na região pélvica,
que alcançava a cicatriz umbilical. Laparotomia realizada no
segundo dia de vida mostrou a presença de cistos ovarianos
gigantes.
Discussão e diagnóstico: Os cistos ovarianos são tumores
abdominais mais frequentemente encontrados em fetos
femininos e recém-nascidos. Cistos mesentéricos, omentais,
uracais, anomalias de duplicação, renais, peritonite meconial
cística, hidrometrocolpos, atresia duodenal, bem como
meningocele anterior devem ser considerados no diagnóstico
diferencial de uma massa abdominal cística em um feto do
sexo feminino. Na presença de grande massa cística com septo
mediano, a anomalia cloacal com hidrometrocolpos é o
diagnóstico diferencial. Neste caso, os principais achados
ultrassonográficos pré-natais foram massa pélvica cística
septada e ausência de bexiga visível, mas hidronefrose
bilateral não foi observada. A presença de um cisto dentro de
cisto é um achado frequente em casos de cisto ovariano.
Conclusões: Os cistos ovarianos são vistos com mais
frequência do que o esperado no período fetal e neonatal e
podem ser fatais devido às suas complicações. Os cistos
ovarianos extremamente grandes representam um grande
desafio diagnóstico.
Autor Responsável: Profa. LIVIA RIOS
E-mail: liviariosusg@gmail.com
Palavras-Chave: ovarian cysts, prenatal diagnosis, ultrasound

PD.22.007
AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DO CURSO DE ULTRASSOM POINT
OF CARE (POCUS)
Autores: BAPTISTA,L.C.;
ALMEIDA,L.B.G.; CHAVES,R.Z.;
LUZIA,RAB.; ALCÂNTARA,R.G.G.; BALBI,G.G.M.; MARCOS,V.N.
Instituição: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA (HU-UFJF).
Descrição sucinta do(s) objetivo(s): O Ultrassom Point of Care
(PoCUS) é de extrema importância para avaliação e conduta de
pacientes críticos, pois adiciona dados clínicos que não podem
ser obtidos por meio do exame físico.
Não se sabe qual o melhor modelo de aprendizado para tornar
um médico em treinamento apto para obter resultados
confiáveis.
O estudo tem como objetivo avaliar se o método de ensino de
“PoCUS” baseado no modelo “hands on” apresenta maior
valor educacional para residentes e acadêmicos do hospital
XXX, comparado ao método de ensino teórico por PowerPoint.
Material(is) e método(s): Foi desenvolvido um curso baseado
nas aplicações básicas do (PoCUS) e os alunos divididos em 2
módulos educacionais: A) aulas teóricas expositivas em
PowerPoint para grupos de até 20 alunos, seguido de
exposição de vídeo de demonstrações práticas; e B)
treinamento baseado em aulas práticas “hands-on” em
voluntários saudáveis e modelos de simulação prática em
grupos de até 5 alunos, associado a material multimídia
complementar.
Ambos os grupos foram submetidos a avaliações teóricas e
práticas com posterior análise estatística dos resultados
obtidos.
Os alunos não diferiram quanto às características de base
(formação, quantidade de exames, curso prévio, e
conhecimento prévio) como indicado na tabela 1.
Resultados e discussão: Observa-se que apesar de o
conhecimento teórico adquirido (avaliado pela nota média na
avaliação teórica [0 a 100 pontos]) não apresentar diferença
estatisticamente significativa entre os grupos (67,9 pontos no
grupo A vs. 70,6 pontos no grupo B ; P = 0,686), o desempenho
prático do grupo B (avaliado pela nota média na avaliação
prática [0 a 10 pontos]) foi superior ao grupo A em três das
cinco modalidades avaliadas, sendo elas: Trauma / Protocolo
FAST (10 vs. 9 ; P = 0,001), Abdome (9 vs. 8 ; P = 0,034), Tórax
/ Protocolo BLUE (8 vs. 7 ; P = 0,035). Na modalidade Trombose
venosa profunda, o grupo A se mostrou superior ao grupo B
(10 vs. 8 ; P = 0,192). Punção venosa guiada por US não pode
ser avaliada.
Conclusões: Conclui-se que o treinamento baseado em aulas
práticas estilo “hands on” é capaz de promover capacitação
prática de maneira mais eficiente que aulas exclusivamente
expositivas.
Autor Responsável: Dra. Luisa Couto Baptista
E-mail: lucoutob@gmail.com
Palavras-Chave: PoCUS, Ultrasound, Hands-on, Teaching
methodology,
Statistical
analysis,
Ultrassonografia,
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