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Resumo 

 
Introdução: a radiografia é um exame de imagem que utiliza feixes de raio X produzido por um gerador e projetado sobre um objeto (a 
parte do corpo a ser examinada). Quando o profissional de radiologia vai fazer uma radiografia, ele deve estar atento a bioss egurança 
para não ocorrer exposições desnecessárias. E no paciente que se encontra no leito existe todo um padrão estabelecido que deve s er seguido 
por parte do prossifional de radiologia. Objetivo: investigar o cuidado em biossegurança em exames de raio X que são realizados no 
leito. Metodologia: utilizou-se bases de dados do Google Acadêmico, SciELO (Scientific Eletronic Library Online), livros físicos e online, 
periódicos e revistas acadêmicas. Os artigos foram escolhidos com base no nosso tema proposto e que contin ham o mesmo objetivo ou 
parecido, utilizando-se fontes publicadas entre 2002 e 2021, e como critérios de exclusão foram às publicações repetitivas e/ou que 
fugiam do tema. Resultados:nos proporcionaram investigar como a biossegurança é importante para os profissionais da radiologia, o 
paciente e o público que pode estar ligados indiretamente ao ambiente, já que no leito não exis te quartos separados. Além de toda preparação 
que deve ser seguido, já que existe um padrão feito justamente para não ser cometido erros e radiações desnecessárias.Conclusão:tem-
se o fato dos EPI’s (equipamento de proteção individual) e EPC’s (equipamento de proteção coletiva) serem aliados fundamentais na 
biossegurança do profissional e do paciente. 

 

Palavras-chave: leito; raio-x; biossegurança; radiologia. 

 

Abstract 
 

Introduction: radiography is an imaging exam that uses X-ray beams produced by a generator and projected onto an object (the part of 
the body to be examined). When the radiology professional is going to take an X-ray, he must be aware of biosafety so that unnecessary 
exposures do not occur. And in the patient who is in bed, there is an established pattern that must be followed b y the radiology professional. 
Objective: to investigate biosafety care in X-ray examinations that are performed in bed. Materials and Methods: databases from 
Academic Google, SciELO (Scientific Electronic Library Online), physical and online books, journals and academic journals were used. 
The articles were chosen based on our proposed theme and that had the same or similar objective, using sources published between 
2002 and 2021, and as exclusion criteria were repetitive publications and/or publications that escaped from the theme. Results: allowed 
us to investigate how biosafety is important for radiology professionals, the patient and the public who may be indirectly linked to the 
environment, since there are no separate rooms in the bed. In addition to all the preparation that must be followed, since there is a pattern 
made precisely to avoid mistakes and unnecessary radiation. Conclusion: there is the fact that PPE's (individual protection equipment) 
and EPC's (collective protection equipment) are fundamental allies in the biosafety of prof essionals and patients. 

 
Keywords:bed; x-ray; biosafety; radiology. 
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Introdução 

 
A radiografia é um exame de imagem que 

utiliza um feixe heterogêneo de raios X produzido 
por um gerador e projetado sobre um objeto (a 
parte do corpo a ser examinada). A densidade e a 
composição de cada área determinam a 
quantidade de raios X absorvida, que atravessam, 
e são capturados atrás do objeto por um detector 
(filme fotográfico ou detector digital), dessa forma, 
é produzida uma representação em duas 
dimensões de todas as estruturas superpostas 
(MACHIORI; SANTOS, 2016). 

 
Desse modo, o processo de biossegurança 

torna-se importante para evitar a exposição 
desnecessária e imprudente, sendo usados os 
princípios de radioproteção básicos para as 
atividades que utilizam a radiação ionizante, que 
são a Justificativa, Otimização e Limitação da 
Dose, todos baseados no princípio ALARA (As Low 
As Reasonable Achievable), ou seja, tão baixo 
quanto possivelmente exeqüível (SEARES; 
FERREIRA, 2011). 

Geralmente locais como UTIs estão 
desprovidos de proteção radiológica indicada pela 
Portaria 453 de 1998 (revogada e atual RDC N° 
512 de 2021), já que são setores não planejados 
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como de radiodiagnóstico e sim, como de 
tratamento e cuidados intensivos, visando atenção 
especial aos pacientes (FLÔR; KIRCHHOF, 2006). 
Dessa forma, entra em ação os cuidados de 
biossegurança e radioproteção que o tecnólogo 
radiologista deve ter o conhecimento, para evitar a 
radiação desnecessária ao paciente e as pessoas 
no local. 

Assim sendo, o objetivo do presente estudo 
é investigar o cuidado em biossegurança em 
exames de raio X realizados no leito. 

 

Materiais e Métodos 
 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e 
descritiva com o objetivo de investigar o cuidado 
em biossegurança em exames de raio X realizados 
no leito. 

Utilizou-se fontes da literatura nas bases de 
dados do Google Acadêmico, SciELO (Scientific 
Eletronic Library Online), livros físicos e online, 
periódicos e revistas acadêmicas relacionados ao 
tema exposto. Como critérios de inclusão, os 
artigos foram escolhidos com base no nosso tema 
proposto e que continham o mesmo objetivo ou 
parecido, utilizando-se fontes publicadas entre 
2002 e 2021, e como critérios de exclusão foram 
às publicações repetitivas e/ou que fugiam do 
tema. E não tiveram restrições em relação aos 
idiomas. As palavras chave usadas no decorrer da 
busca por artigos foram: leito, raio-x, 
biossegurança, radiologia. 

 

 

 
Fontes de Pesquisa: 

 
Google Acadêmico 
04 
SciELO 02 
Livros Físicos 01 
Livros Online 03 

 Publicações 
Encontradas: 15  

 

 Publicações 
Descartadas: 05  

 

 Publicações 
Utilizadas: 10  

 
 

Resultados 

 
Foram quinze (15) artigos como fontes de 

pesquisas, para fins de caracterização e 
delimitação da amostra de pesquisa. O material 
utilizado para coleta de dados foram artigos 
caracterizados pelos temas: Estudos sobre a 
biossegurança na radiologia; Estudos sobre raios 
X e exames no leito; Estudos sobre o uso de EPI’s 
e EPC’s. Sendo utilizados nove (9) artigos 
principais e relevantes ao tema, publicados entre 
os anos de 2002e 2021. 

Discussão 

 
A biossegurança é a ciência voltada para o 

controle e minimização de riscos advindos da 
prática de diferentes tecnologias (HIRATA; FILHO, 
2012). Tal afirmação esclarece a atenção que é 
necessário para a avaliação dos riscos existentes 
no campo da radiologia. 

Conforme Mastroeni (2005) traz, para que 
tal possibilidade de perigo seja detectada, faz-se 
importante o conhecimento dos profissionais 
envolvidos na área, ou seja, deve ser desenvolvida 
avaliação dos riscos por indivíduos que estejam 
mais familiarizados com as características 
específicas do organismo utilizado, equipamentos 
e procedimentos empregados, bem como, os 
equipamentos de proteção disponíveis e a 
estrutura física do ambiente. 

Diante disso, a biossegurança é 
fundamental para o profissional da área, 
principalmente por utilizar raios X num paciente 
que está impossibilitado de se locomover. E a 
utilização dos EPI’s (Equipamentos de Proteção 
Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção 
Coletivo) se torna de extrema importância, já que 
minimiza os riscos de radiação desnecessária. 

EPI´s são barreiras físicas, cujo objetivo é 
garantir a proteção do profissional, neste caso, da 
área de saúde, e de modo específico, da radiologia 
(OPPERMANN; PIRES, 2003). De acordo com 
Nickel, et al., (2006), os equipamentos servem 
para proteção do contato com agentes infecciosos, 
substâncias irritantes e tóxicas, materiais-perfuro 
cortante e materiais submetidos a aquecimento ou 
congelamento. 

Ademais, os EPC´s, tem como exemplo a 
cabine de segurança biológica também chamada 
de capela de fluxo laminar, o qual, é um 
equipamento utilizado para proteger o profissional 
e o ambiente laboratorial dos aerossóis 
potencialmente infectantes que podem se 
espalhar durante a manipulação (GARCIA; 
RAMOS, 2004). Alguns tipos de cabine protegem 
também o produto que está sendo manipulado do 
contato com o meio externo. 

Sabe-se que no ambiente hospitalar são 
realizados diversos procedimentos invasivos e 
não invasivos. Quando feitos sem as devidas 
precauções, podem aumentar a cruzada, 
especialmente por materiais ou equipamentos 
contaminados com microorganismos patogênicos 
(Pereira et. al., 2012), aumentando assim, os 
riscos de contaminação e infecção ao tecnólogo. 

De acordo com Pereira et. al. (2012), um dos 
procedimentos rotineiros em unidade de 
internação é a realização de exames de raios X 
no leito. E para tal, são utilizados cassetes 
radiográficos não descartáveis, ou seja, estes 
cassetes são usados várias vezes em pacientes 
diferentes. 

As unidades de terapias intensivas, 
unidades de internações, centros cirúrgicos, 
unidades coronarianas, entre outras, convivem 



frequentemente com exposições à radiação 
ionizante proveniente dos equipamentos 
radiológicos portáteis, ou seja, esses 
equipamentos são utilizados para realizar os 
exames de raios X no leito (FLÔR; KIRCHHOF, 
2006). Devido a impossibilidade do paciente ser 
transferido para o local do raio X. 

Conforme Klein e Vieira (2014) afirmam, 
para realizar uma radiografia, o profissional deve 
seguir uma rotina especifíca e precauções com os 
pacientes no leito, determinadas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para 
diminuir a contaminação hospitalar. Sendo: 
- Lavar as mãos, pegar a máquina e transportar até 
as proximidades do leito, vestir o avental de 
chumbo, vestir o avental de tecido ou descartável, 
colocar duas luvas, colocar a luva plumbífera, 
posicionar a placa do raios X, retirar a luva externa, 
posicionar a máquina, fazer a radiografia, retirar a 
placa do paciente, retirar o envólucro plástico e 
depositar a placa no carrinho para transporte sem 
tocá-lo com as luvas usadas, retirar as luvas e 
jogar na lixeira apropriada, retirar o avental e 
depositar no hamper (ou lixeira apropriada), 
higienizar as mãos (lavar ou passar álcool em gel), 
guardar a máquina ou ir para o próximo paciente. 

A radiografia deve ser feita, em sua maioria, 
no plano tangencial AP (ântero-posterior) pelo fato 
do paciente estar em decúbito dorsal. O tecnólogo 
em radiologia deve pedir ajuda a um profissional 
seja ele enfermeiro, técnico de enfermagem ou 
qualquer outro profissional que esteja presente, 
para auxiliar no ajuste do book (filme radiográfico) 
e na estrutura a ser irradiada. Feito isso o 
tecnólogo posiciona o raio X portátil com seu raio 
central no centro do filme e dispara o raio 
(BONTRAGER; LAMPIGNANO, 2014). A 
imagem do exame não sai clara, mas cheia de 
artefatos como : eletrodos, cateter, tubos e fios. 

 

Figura 1: Raios X Feito em Paciente no Leito 
 

 

Fonte: Perobelli (2020). 

Considerações Finais 

 
Conclui-se, portanto que a biossegurança é 

extremamente importante quando se trata de 
exames de raios X, e se torna essencial quando 
feito em um paciente no leito, pois a UTI, é um 
ambiente que requer cuidados redobrados, já que 
o paciente está impossibilitado de ser locomover 
e o profissional da radiologia deve tocar e 
posicionar o paciente constantemente. Além de 
que é necessário saber fazer o uso correto dos 
EPI’s e EPC’s, quando são disponibilizados pelo 
local. 
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Resumo  
Introdução: Existem duas tecnologias em uso quando trata-se da mamografia: a tela filme e a digital. A mamografia digital trouxe 
melhorias significativas para a área de diagnóstico por imagem, pois estabelece maior precisão a sensibilidade e a especificidade em 
comparação com a mamografia convencional (tela-filme) na detecção do câncer de mama. Objetivo: discorrer sobre as vantagens e 
desvantagens do uso da mamografia digital direta para fins de diagnóstico, buscar a sua relação no diagnóstico das microcalcificações 
mamárias e comparar o metódo radiográfico convencional com o método digital. Materiais e Métodos: Foram utilizados sites científicos 
com PubMed, Scielo (Scientific Eletronic Library Online) e Google Acadêmico para realizar a coleta de dados. Foram utilizadas as 
seguintes palavras chave: microcalcificações, mamografia digital, mammography e microcalcification.  Resultado: Foram utilizados  vinte 
e cinco artigos como fontes de pesquisas, para fins de caracterização e delimitação da amostra pesquisada. Discussão: A taxa de 
detecção de microcalcificações é relativamente alta em comparação com a radiografia convencional. Conclusão: A mamografia digital 
é uma tecnologia muito eficiente nas detecções de microcalcificações, sendo uma técnica ainda muito inacessível, mas que tem o 
potencial de acelerar os diagnósticos de possíveis cânceres de mama. 
 
Palavras-Chave: microcalcificação; mamografia; raio-x. 

Abstract
Introduction: There are two technologies in use when it comes to mammography: film and digital screen. Digital mammography has 
brought significant improvements to the diagnostic imaging field, as it establishes greater accuracy, sensitivity and specificity compared 
to conventional mammography (screen-film) in the detection of breast cancer. Objective: discuss the advantages and disadvantages of 
using direct digital mammography for diagnostic purposes, seek its relationship in the diagnosis of breast microcalcifications and compare 
the conventional radiographic method with the digital method. Materials and Methods: Scientific sites such as PubMed, Scielo (Scientific 
Electronic Library Online) and Google Scholar were used to collect data. The following keywords were used: microcalcifications, digital 
mammography, mammography and microcalcification. Result: Twenty-five articles were chosen as research sources, for the purpose of 
characterization, delimitation, of the researched sample. Discussion: The detection rate of microcalcifications is relatively high compared 
to conventional radiography. Conclusion: Digital mammography is a very efficient technology in the detection of microcalcifications, being 
a This technique is still very inaccessible, but it has the potential to speed up the diagnosis of possible breast cancers. 
 
Keywords: microcalcification; mammography; X-ray. 
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Introdução 

 
Alguns métodos radiológicos são 

utilizados com a finalidade de se obter 
diagnósticos e adequados procedimentos de 
tratamento de doenças mamárias. Métodos 
simples como a mamografia e a ultrassonografia 
representam importantes papéis na detecção 
precoce do câncer de mama (OLIVEIRA S.R. et al., 
2019). 

Existem duas tecnologias em uso quando 
trata-se da mamografia: a tela filme e a digital. A 
mamografia digital trouxe melhorias significativas 
para a área de diagnóstico por imagem, pois 
estabelece maior precisão a sensibilidade e a 
especificidade em comparação com a mamografia 
convencional (tela-filme) na detecção do câncer de 
mama. Massera R.T. (2018), mostra que a técnica 
digital é superior a convencional em termos de 

identificação de microcalcificações, aumentando a 
detecção do carcinoma ductal in situ e do 
carcinoma invasivo. (MASSERA R.T., 2018) 

A calcificação representa um dos achados 
mais frequentes nas mamografias em que 
aparecem na forma de pequenos pontos brancos 
ou áreas maiores, também brancas e são 
depósitos de cálcio formados dentro dos tecidos 
da mama, na maioria das vezes associadas a 
lesões benignas. As microcalcificações aparecem 
em mamografias como pequenos pontos brancos, 
medindo cerca de 1mm. Podem ser visualizadas 
de forma isolada ou em mais regiões da mama, o 
que sugere condições benignas (AGUIAR, M.A.N., 
2012). 

Outro padrão de distribuição é em forma 
linear, em que obtêm-se radiografias do corpo do 
paciente colocando em evidência estruturas que 
ficariam sobrepostas ou em forma circular, pois 
quando as microcalcificações se mostram 



numerosas e agrupadas em uma área limitada da 
mama pode indicar a presença de um câncer 
mamário em fase inicial (AGUIAR, M.A.N., 2012). 

A partir dos exames de imagem na 
mamografia, é possível diagnosticar 
aproximadamente setenta e oito casos de 
calcificações amorfas suspeitas (todas 
classificadas como BI-RADS® 4) sendo estas 
detectadas na mamografia digital e submetidas a 
biópsia percutânea assistida ao vácuo em que 
foram retrospectivamente avaliados (FERREIRA 
et al., 2018). 

Diante do exposto e com base nessas 
informações, o presente trabalho tem o objetivo de 
discorrer sobre as vantagens e desvantagens do 
uso da mamografia digital direta para fins de 
diagnóstico, buscar a sua relação no diagnóstico 
das microcalcificações mamárias e comparar o 
metódo radiográfico convencional com o metodo 
digital.  

Materiais e Métodos 

Este trabalho é uma revisão bibliográfica 
qualitativa descritiva. Foram utilizados sites 
científicos com PubMed, Scielo (Scientific 
Eletronic Library Online) e Google Acadêmico para 
realizar a coleta de dados. Foram utilizadas as 
seguintes palavras chave: microcalcificações, 
mamografia digital, mammography e 
microcalcification.  

Foram excluídos da busca, artigos com 
temas não relacionados ao tema principal do 
trabalho, data de publicação, objetivo não 
relacionado ao tema.  

Os trabalhos científicos foram 
selecionados pelo seu grau de relevância ao 
incorporar informações pertinentes ao conteúdo 
deste trabalho no período de publicação entre 
2015 e 2021, porém trabalhos com datas inferiores 
também foram integrados devido ao seu conteúdo 
de extrema importância ao tema. 
 
Resultados 

 
 

Foram utilizados  vinte e cinco artigos 
como fontes de pesquisas, para fins de 
caracterização e delimitação da amostra 
pesquisada. Os detalhes do material utilizado 
encontram-se resumidos no quadro 1 abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudos sobre a 
mamografia digital 

Estudos sobre 
microcalcificaçõe

s e diagnóstico 

Estudos sobre 
microcalcificações 

e mamografia 
digital 

FONSECA, G.A.O. 
Análise comparativa 
dos métodos de 
imagem mamografia 
bidimensional e 
mamografia 
tridimensional na 
investigação de 
carcinoma mamário: 
uma revisão 
integrativa da 
literatura. Trabalho 
de Conclusão de 
Curso. Teresina 2018 

AGUIAR, M.A.N. 
Microcalcificações 
mamárias. Hospital 
Geral de Fortaleza. 

ALVES, T.M. Realce 
de microcalcificações 
em imagens de 
mamografia para a 
detecção precoce de 
câncer de mama: um 
estudo de técnicas 
compostas de filtros 
no domínio da 
frequência. 
Monografia 
apresentada ao 
instituto de ciência e 
tecnologia da 
Universidade Federal 
de São Paulo. 2021 

MASSERA R.T., 
Tomal A. "Mamografa 
digital: estudos 
dosimétricos e de 
qualidade da imagem 
por simulação Monte 
Carlo." Revista 
Brasileira de Física 
Médica. 
2019;13(1):154-161 

GÔDA, 
R.R.S.Inteligência 
Computacional 
Aplicada na 
Classificação de 
Microcalcificações 
Mamárias. 
Dissertação 
submetida como 
requisito 
parcial para 
obtenção do grau 
de 
Mestre em 
Ciências 

FERREIRA V.C.C.S. 
et al. Suspicious 
amorphous 
microcalcifcations 
detected on full-feld 
digital 
mammography: 
correlation with 
histopathology. 
Radiol Bras. 2018 
Mar/Abr;51(2):87–94. 

MOTA, V.B. 
Desenvolvimento e 
implementação de 
um protocolo 
controle de qualidade 
para mamografia 
digital. Trabalho de 
Conclusão de 
Residência em Área 
profissional da 
Saúde - Física 
Médica - 
Radiodiagnóstico. 
Porto alegre 2018. 

URBAN L.A.B.D et 
al. 
Recomendações 
do Colégio 
Brasileiro de 
Radiologia e 
Diagnóstico por 
Imagem, da 
Sociedade 
Brasileira de 
Mastologia e da 
Federação 
Brasileira das 
Associações de 
Ginecologia e 
Obstetrícia para o 
rastreamento do 
câncer de mama. 
Radiol Bras. 2017 
Jul/ 
Ago;50(4):244–249 

GOIS R.F. 
investigação do uso 
de imagens 
mamográficas 
adquiridas em 
diferentes 
digitalizadores do 
desempenho do 
processamento de 
imagens para 
detecção de 
microcalcificações. 
Dissertação 
apresentada à escola 
de São Carlos. 2006. 

OLIVEIRA, S.R.; 
Guerra, N.O.M.; 
Albrecht, A.S. 
"Análise dos 
parâmetros técnicos 
automáticos em 
exame 
de mamografia digital 
" Brazilian Journal of 
Radiation Sciences 
07-01A (2019) 01-08 

SÁ, A.O. Detecção 
de agrupamento de 
microcalcificações 
em 
imagens de 
mamogramas 
digitalizados 
usando a 
transformada 
wavelet complexa 
de árvore dupla. 
Dissertação 
apresentada ao 
Programa de 
PósGraduação em 
Ciência da 
Computação da 
Universidade 
Federal de São 
Carlos. 2016 

NUNES FLS. 
Esquema de 
diagnóstico auxiliado 
por computador para 
detecção de 
agrupamentos de 
microcalcificações 
por processamento 
de imagens 
mamográficas. 
Dissertação 
apresentada a Escola 
de Engenharia São 
Carlos. São Carlos 
1997. 

 

Discussão 
Os estudo de Fonseca G.A.O., (2018); Sá 

A.O., (2016) mostram que a radiografia 
convencional tem sua detecção dos raios X feita 
por meio de um filme radiográfico que demora 
cerca de 30 minutos, porém quando a imagem não 
é satisfatória o exame tem que ser refeito e o 



paciente é exposto novamente a radiação 
(CHALA; BARROS, 2007). Em comparação com a 
mamografia convencional, a mamografia digital 
possui um receptor digital no qual a imagem é 
capturada por um detector eletrônico especial de 
raios X que converte essa imagem em uma foto 
digital, diminuindo a exposição da paciente a 
radiação.  

A mamografia digital direta consiste em 
expor a mama a um feixe de luz que é 
primeiramente absorvido, transmitido e espalhado 
pelo tecido mamário, assim o raio x é transmitido e 
atenuada seletivamente pelos tecidos da mama e 
posteriormente absorvido pelo dispositivo de 
registro gerando a imagem da mama. (MOTTA 
V.B., 2018) 

O autor Góis, R.F. (2006) mostra que a 
raiografia da mama feita com a utilização de raio X 
também pode identificar possíveis 
microcalcificações apesar das limitações deste 
método, entretanto, necessita que sejam 
combinados o écran e o filme, para que imagem 
tenha uma melhor qualidade.  

A radiografia digital bidimensional possui 
grande importância na detecção precoce de lesões 
mamarias, sendo considerada pelas autoridades 
de saúde como um método gold standart (padrão 
ouro), as outras técnicas de detecção são 
agregadas apenas para complementar esse 
método. (FONSECA G.A.O. 2018). A figura 1 
abaixo demonstra a facilidade de visualizar 
microcalcificações. 

 
 
Exemplo de exame realizado por meio de radiografia 

digital, em que (a) mostra a imagem digitalizada e (b) mostra a 
detecção isolada de microcalcificação. Fonte: ALVES, T.M. 
Universidade Federal de São Paulo. 2021 

 
Padronizar os laudos mamográficos 

utilizando a classificação BI-RADS, tem se tornado 
uma importante ferramenta na orientação da 
conduta do médico assistente quanto a predição 
da malignidade em microcalcificações. (GODA 
R.R.S, 2016) 

Os resultados obtidos por Ferreira, V.C.C. 
et al, (2018) realizados através de exames digitais 
convencionais, feitos em 78 pacientes mostram 
que essas lesões correspondem as seguintes 
classificações: microcalcificações somente 
amorfas, em 68,0%, e microcalcificações 
pontilhadas acompanhadas por microcalcificações 
amorfas em 32,1%. Esse resultado mostra que a 
taxa de detecção de microcalcificações é 
relativamente alta em comparação com a 

radiografia convencional. 
O estudo de Nunes, F.L.S. (2018), mostra 

a importância na identificação das 
microcalcificações mamárias se dá ao fato de que 
essas estruturas e formatos estão diretamente 
ligadas aos tumores mamários e sua malignidade. 

Tendo essa informação, é importante dizer 
que para detectar as microcalcificações mamárias 
é necessário respeitar ainda as estruturas 
individuais de cada paciente, pois o contraste ou 
os ruídos da imagem podem se confundir com 
estruturas que não são aquelas procuradas no 
diagnóstico. (GOES R.F., 2018) 

Urban et al, (2017) também declara em 
seu estudo que a mamografia representa um meio 
de detecção precoce de possíveis cânceres e 
beneficia as mulheres com cirurgias menos 
mutilantes, aumenta as possibilidades de cura, 
reduz os custos finais do tratamento e impacta na 
população feminina que se mantém 
economicamente ativa após esse processo.  

Os avanços tecnológicos e a possibilidade 
de obtenção de novos equipamentos ainda são 
realidades vistas apenas nos principais centros 
urbanos, onde a oferta por dispositivos digitais é 
grande. Assim verifica-se a necessidade de 
aprimoramento e capacitação das profissionais 
técnicas em Radiologia, com especialização em 
Mamografia, haja vista a tecnologia empregada 
nestes equipamentos (OLIVEIRA S.R. et al., 
2019). 

Considerações Finais:  

A mamografia digital é uma tecnologia 
muito eficiente nas detecções de 
microcalcificações. Também não se pode 
descartar o uso da radiografia convencional na 
detecção dessas anomalias, visto que esta técnica 
aliada a outros procedimentos são eficientes no 
diagnóstico de lesões mamarias que podem 
evoluir para tumores. Assim é fundamental que o 
profissional radiologista esteja em constante 
atualização frente a essas técnincas. 
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Resumo 
 
A sindrome de Burnout e o estresse ocupacional estão ligados a sensaçao de esgotamento fisicos e emocionais e a baixa realizaçao pessoal 
que levam a perda de produtividade. O objetivo deste trabalho é mostrar as causa da sindrome de burnout e o estresse ocupacional nos 
profissionais das técnicas radiológicas. Artigos cientificos e revistas, metodos do trabalho revisão bibliografica. Obtivemos como resultado 
que o quanto antes descobrir o diagnostico da  sindrome de Bounout o funcionario volta a ter confiança nas suas atividades diárias, adquirindo 
uma vida feliz e saudável. Podemos concluir que é cada vez mais nescessaria a atençao dos superiores hierarquicos para com esses 
profissionais, em prol de permitir maior  satisfação profissional e de forma escalonaria proporcionar melhor atendimento para  os usuarios 
dos serviços prestados na area da saúde pelos profissionais das tecnicas radiologicas. 
Palavras-Chave: Sindrome Burnout; funcionario; estresse . 
 
Abstract 
 
Burnout Syndrome and occupational stress are linked to a feeling of physical and emotional exhaustion and low personal achievement, feelings 
of incompetence and loss of productivity. The aim of this work is to show the causes of burnout syndrome and occupational stress in 
radiological professionals. Scientific articles and journals, work methods bibliographic review. We obtained the result that the sooner the 
diagnosis of Bounout syndrome is discovered, the employee will regain confidence in his daily activities, a happy and healthy life. Conclusion: 
We can conclude that it is increasingly necessary the attention of superiors to these professionals, in order to allow greater professional 
satisfaction and, on a staggered basis, provide better care for users of services provided in the health area by professionals in radiological 
techniques. 
Keywords: Burnout Syndrome; employee; stress. 
Contato: giribeirolimaa@gmail.com 

 
Introdução 
 
O conceito de Burnout – em a exaustão emocional 
está ligada a sensação de esgotamento de recursos 
físicos e emocionais, despersonalização ou cinismo 
é a reação negativa ou excessivamente distanciada 
em relação às pessoas que devem receber o 
cuidado/serviço e baixa realização pessoal são 
sentimentos de incompetência e de perda de 
produtividade.  

O presente estudo tem como objetivo 
avaliar a prevalência da Síndrome de Burnout nos 
profissionais das Técnicas Radiológicas, a fim de 
identificar os principais fatores de risco para o seu 
desenvolvimento, de forma a realizar o 
levantamento do possível impacto da Síndrome de 
Burnout na vida profissional dos profissionais das 
técnicas radiológicas.  
 
Desenvolvimento 
 

O Técnico em Radiologia é um profissional 
que se utiliza de equipamentos de média e alta 
complexidade para oferecer um diagnóstico por 
imagem sobre possíveis patologias apresentadas 
pelos usuários dos serviços (Oliveira, et al 2008). 
Áreas de Atuação dos Profissionais das Técnicas 
Radiológicas.  

 
O tecnólogo de radiologia é um curso de curta 

duração (três anos), conforme a necessidade do 
mercado de trabalho. As áreas de atuação do 
técnico/tecnólogo em radiologia são médica (setor 
de diagnóstico), radioterápica (setor terapia), 
industrial, radiologia veterinária e radiologia 
odontológica (Damas; Savarego, 2007). 

 
A área de atuação do tecnólogo de radiologia 

abrange muitos campos, dentre elas medicina 
veterinária, no diagnóstico de imagem usando seus 
métodos para exame como raios X, ultrassom, 
tomografia computadorizada, lembrando que 
também é usado como tratamento na área médica, 
exemplo, radioterapia (Andrade, 2007). Nota-se que 
estresse e burnout são construtos que tratam de 
fenômenos que guardam distinção: o primeiro diz de 
como as pessoas percebem e reagem às pressões 
cotidianas, numa tentativa de responderem às 
demandas e reestabelecerem certo equilíbrio (físico 
e psíquico), e o segundo origina-se justamente de 
um mau ajustamento no processo anterior, gerando 
exaustão emocional e outras consequências (Paiva 
et al., 2013). 

 
 A Síndrome de Burnout (SB) ou “do 

Esgotamento Profissional” é uma Síndrome 
Psicológica decorrente da tensão emocional crônica 
vivenciada pelo trabalhador, caracterizada por 
exaustão emocional, despersonalização e baixa 
realização pessoal que pode acometer profissionais 
cujo trabalho requer contato direto com o público 
(Silva, et al 2014). De acordo com Silva et al a SB é 
reconhecida mundialmente como um dos grandes 
problemas psicossociais que afetam a qualidade de 
vida de profissionais de diversas áreas, 
principalmente daquelas que envolvem cuidados 
com saúde, educação e serviços humanos, gerando 
uma importante questão ocupacional e social. 

 
A partir desses trabalhos as exigências foram 

aumentando, ou seja, ele passou a ser mais 
profissionalizado, burocratizado e isolado. Toda 
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essa mudança produziu nos trabalhadores, por um 
lado, uma alta expectativa de satisfação, e por 
outro, poucos recursos para lidar com frustações, 
sendo assim, uma combinação propicia para o 
desenvolvimento da síndrome de burnout (Reis, 
2008). 

Os principais sintomas da sindrome de 
Burnout é o indivíduo apresentar fadiga constante e 
progressiva; dores musculares ou osteomusculares 
(na nuca e ombros; na região das colunas cervical 
e lombar); distúrbios do sono; cefaléias, 
enxaquecas; perturbações gastrointestinais 
(gastrites até úlceras); imunodeficiência com 
resfriados ou gripes constantes, com afecções na 
pele (pruridos, alergias, queda de cabelo, aumento 
de cabelos brancos); transtornos cardiovasculares 
(hipertensão arterial, infartos, entre outros); 
distúrbios do sistema respiratório (suspiros 
profundos, bronquite, asma); disfunções sexuais 
(diminuição do desejo sexual, 
dispareunia/anorgasmia em mulheres, ejaculação 
precoce ou impotência nos homens); alterações 
menstruais nas mulheres (Araújo et al., 1998; 
Cherniss, 1980b; Dejours, 1992; Donatelle e 
Hawkins, 1989; Freudenberger, 1974; Goetzel et al., 
1998; Lerman et al., 1999; Melamed et al., 1999; 
Nakamura et al., 1999; Pruessner et al., 1999; 
Silvany et al., 2000; World Health Organization, 
1998). 
 
 
Ferramenta para Identificação da Síndrome de 
Burnout: Maslach Burnout Inventory (MIB). 
 

O instrumento mais utilizado para avaliar 
burnout, independentemente das características 
ocupacionais da amostra e de sua origem, segundo 
Gil-Monte e Peiró (1999), é o MBI - Maslach Burnout 
Inventory, elaborado por Christina Maslach e Susan 
Jackson em 1978 (Carlotto, 2004). Sua construção 
partiu de duas dimensões, exaustão emocional e 
despersonalização, sendo que a terceira dimensão, 
realização profissional, surgiu após estudo 
desenvolvido com centenas de pessoas de uma 
ampla gama de profissionais (Maslach, 1993). O 
MBI avalia como o trabalhador vivencia seu 
trabalho, de acordo com três dimensões 
conceituais: exaustão emocional, realização 
profissional e despersonalização (Carlotto, 2004). 
 
 
Legislação relacionada à Síndrome de Burnout  

 
O Decreto 3.048/1999, atualizado em 

outubro de 2010, que regulamenta a previdência 
social, ao tratar em seu artigo II dos agentes 
patogênicos causadores de doenças profissionais 
ou do trabalho, aponta a SB ou síndrome do 
esgotamento profissional (SEP) como agente 
etiológico ou como um dos fatores de risco de 

natureza ocupacional, e apresenta como causa o 
ritmo de trabalho penoso. 
 
Considerações Finais 
 

O presente trabalho teve como objetivo 
explicar o quanto a síndrome de Burnout pode 
influenciar de forma negativa os profissionais da 
área da saúde e principalmente das técnicas de 
radiologia. Com isso, podemos concluir que é cada 
vez mais necessária atenção dos superiores 
hierárquicos para com esses profissionais, em prol 
de permitir maior satisfação profissional e de forma 
escalonaria proporcionar melhor atendimento para 
com os usuários dos serviços prestados na área da 
saúde pelos profissionais das técnicas radiológicas. 
 
Referências 
 
Carlotto, Mary. A síndrome de Burnout  e o trabalho  
Docente. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 7, n. 1, 
p. 21-29, jan./jun. 2002. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/pe/a/hfg8JKJTYFpgCNgqLH
S3ppm/?format=pdf&lang=pt. 
 
Dias, Andre. Discurssão sobre as causas da 
sindrome de burnout e suas implicações a saúde do 
profissional de enfermagem. AÑO 12 - VOL. 12 Nº 
2 - CHÍA, COLOMBIA - AGOSTO 2012 l 144-159. 
Disponivel em: 
file:///C:/Users/Ricardo/Downloads/40417%20(1).P
DF.  
    
Paiva, Kely. Estresse ocupacional e síndrome de 
burnout, Gestão & planejamento, Salvador, v.16, n 
3, p. 285-309. Set/dez. 2015. Disponível em: 
htt://www.revistas.unifacs.br/index.php/rgb 
 
Prado, Claudia. Estresse ocupacional: causas e 
consequências: revista Brasileira de medicina do 
trabalho, citado 2016.  
 
Ribeiro, revista Latino-americana de enfermagem - 
Ribeirão Preto - v. 5 - n. 4 - p.75-83 - outubro 1997. 
Disponível em: 
file:///C:/Users/Ricardo/Downloads/192-734-1-
PB.pdf.   
 
Silva, Nunes. A síndrome de burnout em 
profissionais da Rede de Atenção Primária à Saúde 
de Aracaju, Brasil. Artigo apresentado em 
20/09/2014. Disponível em: 
file:///C:/Users/Ricardo/Downloads/pt%20(1)%20(1)
.pdf.  
 
Viera, Russo. Burnout e estresse: entre 
medicalização e psicologização Physis: Revista de 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 29(2), e290206, 
2019. Disponível em: 
file:///C:/Users/Ricardo/Downloads/pt%20(2).pdf. 

 
 
 
 
 
 

https://www.scielo.br/j/pe/a/hfg8JKJTYFpgCNgqLHS3ppm/?format=pdf&lang=pt
https://www.scielo.br/j/pe/a/hfg8JKJTYFpgCNgqLHS3ppm/?format=pdf&lang=pt


 
 
 
Artigo de Revisão 

A UTILIZAÇÃO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO DIAGNÓSTICO DE FRATURA 
ÓSSEA POR ESTRESSE TIBIAL EM CORREDORES 
THE USE OF MAGNETIC RESONANCE IN THE DIAGNOSIS OF BONE FRACTURE DUE TO TIBIAL STRESS IN 
RUNNERS 
Helen Beatriz de Jesus Reis1, Lucas Duarte Maciel Pinheiro Freire Barbosa2  
1 Discente do Curso de Tecnologia em Radiologia - FALOG  
2 Professor do Curso Superior da Radiologia - FALOG 

  
Resumo  
A corrida é uma modalidade esportiva popular e tornou-se uma ferramenta para adquirir um estilo de vida saudável, o movimento de 
impacto e repetitivo pode aumentar do risco de fratura por estresse em corredores. A lesão por estresse ósseo tibial em corredores ocorre 
como o resultado de um número repetitivo de movimentos em determinada região, que pode levar a fadiga e desbalanço da atuação dos 
osteoblastos e osteoclastos, estendendo para uma fratura por estresse. A tíbia é o segundo maior osso do corpo humano, suporta grande 
parte do peso corporal e é o osso mais fraturado por estresse em corredores. Sintomas comuns acarretado pela lesão tibial são o 
enfraquecimento, a dor e sensibilidade local no eixo medial da tíbia, sendo ela progressiva e se torna mais intensa ao pisar ou correr, 
devido ao peso, pressão e constante movimento que está sendo voltada a tíbia. Os exames de diagnóstico por imagem atuam no auxílio 
de informações patológicas não visíveis a olho nu, principalmente a ressonância magnética. Sendo assim o objetivo deste estudo é 
mostrar a sensibilidade da ressonância magnética no diagnóstico de fratura por estresse tibial, além de evidenciar os benefícios ao 
paciente em sua recuperação. De acordo com os estudos apresentados a ressonância magnética mostrou ser a melhor técnica de exame 
por imagem para o diagnóstico da lesão, visto que não utiliza radiação ionizante e possui sensibilidade e especificidade altíssima. 
Palavras-Chave: Fratura por estresse; estresse ósseo tibial; ressonância magnética e corredores.

Abstract: 
Running is a popular sport and has become a tool for achieving a healthy lifestyle, impact and repetitive movement can increase the risk 
of stress fracture in runners. Tibial bone stress injury in runners occurs as a result of a repetitive number of movements in a given region, 
which can lead to fatigue and unbalanced osteoblast and osteoclast action, extending to a stress fracture. The tibia is the second largest 
bone in the human body, supports much of the body's weight and is the most stress fractured bone in runners. Common symptoms caused 
by the tibial lesion are weakness, pain and local tenderness in the medial axis of the tibia, which is progressive and becomes more intense 
when stepping or running, due to the weight, pressure and constant movement that is being turned to the tibia. Diagnostic imaging tests 
work to aid in pathological information not visible to the naked eye, especially magnetic resonance. Therefore, the aim of this study is to 
show the sensitivity of magnetic resonance in the diagnosis of tibial stress fracture, in addition to showing the benefits to the patient in 
their recovery. According to the studies presented, magnetic resonance imaging proved to be the best imaging technique for diagnosing 
the lesion, as it does not use ionizing radiation and has very high sensitivity and specificity. 
Keywords: Stress fracture; tibial bone stress; magnetic ressonance and runners. 
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Introdução 
 
A corrida é uma modalidade esportiva 

popular como ferramenta para buscar um estilo de 
vida saudável (PUELO e MILROY, p. 14, 2011). O 
movimento de impacto e repetitivo pode aumentar 
do risco de fratura por estresse (FE) óssea em 
corredores. Dentre os membros mais comum de 
ocorrer a FE óssea é a tíbia, a qual, faz parte do 
esqueleto apendicular inferior, sendo considerada 
ossos longos, pois sua espessura e sua largura 
são menores que seu comprimento (MEARDON, 
et al., 2015).  

A lesão por estresse ósseo tibial em 
corredores sobrevém por uma falha no sistema 
esquelético em suportar a sobrecarga e as longas 
repetições de locomoção dos membros inferiores 
no decorrer da corrida, podendo ser classificadas 
como lesões leves e/ou graves (TENFORD, 
KRAUS e FREDERICSON, 2015). Por conta disso, 
os exames de imagem são extremamente 
importantes para identificar uma FE, dentre eles 

destacam-se a radiografia simples (Raio-X), A 
tomografia computadorizada (TC) e a ressonância 
magnética (RM) (KAHANOV, et al., 2015). Sendo 
assim o objetivo deste estudo é mostrar a 
sensibilidade da RM no diagnóstico de FE tibial, 
além de evidenciar os benefícios ao paciente em 
sua recuperação.  
 
Materiais e Métodos 

 
Esta revisão de literatura foi elaborada com 

o intuito de apresentar o exame de imagem mais 
benéfico ao paciente para o diagnóstico de 
FEósseo. Para a elaboração, foram seguidas as 
seguintes etapas: realizou-se a seleção dos 
artigos científicos relevantes ao tema, com 
estabelecimento de critérios de inclusão e 
exclusão; análise da discussão e resultados 
proporcionando conhecimento sobre FEósseo 
tibial. A pesquisa bibliográfica foi realizada através 
das bases de dados: Livros,Google Acadêmico, 
Scielo e PubMed. 



Resultados 
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PULEO, J; MILROY, 
P. 

 
2011 
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MEARDON, SA; et 
al. 

 
2015 

 
Bone Stress Injuries In 
Runners 

TENFORD, AS; 
KRAUS, E; 
FREDERICSON M. 

 
2015 

Diagnosis, Treatment, And 
Rehabilitation Of Stress 
Fractures In The Lower 
Extremity In Runners 

 
KAHANOV, L; et al. 

 
2015 

 
Management And 
Prevention Of Bone Stress 
Injuries In Long-Distance 
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WARDEN, SJ; 
DAVIS, IS; 
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2014 
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2015 

 
Stress Fractures: 
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2016 
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2013 
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2019 
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Fisioterapêutica No 
Tratamento Da Síndrome 
Do Estresse Tibial Medial 
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De Rua 

 
 
LOPES, IS; et al. 

 
2021 

Ressonância Magnética E 
Seu Funcionamento 
Mecânio Para Gerar 
Imagens 

 
RIBEIRO, HS. 

 
2018 
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MADUREIRA, LCA. 

 
2010 

 
Hospital das Clinicas de 
Goiás 

Técnicas de 
Realização de 
exames em 
Ressonância 
Magnética  

 
2021 

 
 

 Discussão 
 

A corrida exige uma grande força muscular, 
articular, tendínea e óssea, todos precisam estar 
em um certo preparo para que o esporte ocorra de 
maneira mais saudável e segura. (PUELO e 
MILROY, p. 14, 2011; WARDEN, DAVIS e 
FREDERICSON, 2014). As articulações e 
ligamentos são responsáveis pelo movimento e 
conexão dos ossos. O sistema esquelético é 
responsável por sustentar o corpo, proteger os 
órgãos vitais, armazenar sais e suprir 

frequentemente as células novas do sangue. Os 
tendões são encarregados de unir as 
extremidades nos ossos.  Músculos tem a função 
de produzir o movimento corporal, proporciona a 
estabilidade, controla o volume dos órgãos e 
produz o calor. A tíbia é o segundo maior osso do 
corpo humano, sendo também o principal a 
suportar todo o peso corporal na parte medial da 
perna, considerado osso longo e dividida por 
epífise proximal, diáfise e epífise distal. Unindo em 
sua epífise proximal com os côndilos femorais 
estruturando a articulação do joelho, e por sua vez, 
a epífise distal articula-se com os ossos do tarso, 
chamado de tálus, compondo a articulação 
talocrural localizada no tornozelo (FILHO, 
PEREIRA, 2015). 

Ao correr a tíbia recruta três músculos, que 
são: gastrocnêmicos, tibial anterior e sóleo. 
Gastrocnêmico encontra-se no lado posterior, 
sendo o músculo com maior volume e visibilidade 
dentre os posteriores, é dividido em porção lateral, 
que se origina no côndilo lateral e na face dorsal 
do fêmur, a porção medial possui uma maior 
proporção e origina-se no côndilo lateral (JÚNIOR, 
et al., 2016). Entretanto, o músculo tibial anterior 
tem a origem no côndilo lateral e na face proximal 
da diáfise da tíbia, e inserção no primeiro osso 
metatársico, com a função de realizar a dorsiflexão 
e inversão do pé (FILHO, PEREIRA, 2015). Sóleo 
é um músculo mais profundo, tem a origem na 
cabeça da fíbula e na borda medial da tíbia, 
inserindo-se no calcanhar através do tendão 
calcâneo, com funcionalidade sobre a flexão 
plantar (JÚNIOR, et al., 2016). 

Ademais, sabe-se que a corrida é um 
exercício capaz de melhorar parâmetros 
bioquímicos e biomoleculares, entretanto, devido a 
repetição de movimento, pode gerar lesões 
musculoesqueléticas ou articulares. Com isso a FE 
pode ser classificada como rompimento ósseo 
parcial, decorrente de pressão dos movimentos 
contínuos associados ao peso corporal e 
exposição óssea (LUCIANO, et al., 2013). A lesão 
acontece pela incapacidade óssea de regeneração 
devido ao esforço excessivo e constante no qual a 
tíbia foi exposta durante a corrida, e está 
diretamente ligada aos músculos que não estão 
devidamente exercitados para suportar o impacto 
e proteger o osso tibial (GOMES, 2019). 

Sintomas mais comuns acarretado pela FE 
tibial são o enfraquecimento, a dor e sensibilidade 
local no eixo medial da tíbia, sendo ela progressiva 
e se torna mais intensa ao pisar ou correr devido 
ao peso, pressão e constante movimento que está 
sendo direcionado a tíbia (MEARDON, et al., 
2015).   

Em virtude disso, os exames através da 
visualização por imagem são benéficos e 
fundamentais para o diagnóstico, tratamento e 
prevenção de doenças, pois, por meio dessas 
técnicas é possível avaliar a região em que se 
encontra a doença, como também a sua extensão, 



auxiliando na decisão da melhor forma de realizar 
o tratamento, e atuam no auxílio de informações 
patológicas não visíveis a olho nu (LOPES, et al., 
2021). Porém, alguns não possuem a 
sensibilidade adequada para o diagnóstico 
precoce da FE tibial, como por exemplo, a 
radiografia simples (raio-X), que, devido ao baixo 
custo e maior disponibilidade, é o primeiro exame 
a ser solicitado pelo médico, entretanto, têm a 
menor sensibilidade e resolução quando 
comparado com outros exames para o diagnóstico 
de FE tibial (WARDEN, DAVIS e FREDERICSON, 
2014). Como também, a tomografia 
computadorizada, realizada através de radiação 
ionizante mostra-se sensitividade inferior para a 
detecção de FE tibial, e assim, é indicada somente 
para o paciente  que possui contra indicação à 
ressonância magnética (WARDEN, DAVIS e 
FREDERICSON, 2014; LOPES, et al., 2021). 

Por outro lado, a RM é um exame de alta 
definição de imagem que possui habilidade de 
diferenciação tecidual, capaz de registrar imagem 
com qualidade em todas as áreas do corpo 
humano, bem como, beneficia o paciente por conta 
do seu método de abordagem, visto que não utiliza 
radiação ionizante, e também, estudos mostram 
que sua sensibilidade e especificidade podem 
alcançar 100% e 85% respectivamente. Ademais, 
o exame tem alta percepção para diagnóstico de 
FE, tanto precoce quanto tardio,  tornando-se 
padrão ouro para diagnosticar qualquer FE ósseo 
(KAHANOV, et al., 2015). 

A imagem por RM é constituída por muitas 
etapas, as bobinas de gradiente são responsáveis 
por mapear o sinal de RM codificado por seleção 
de corte, codificação de fase e frequência,  sendo 
três bobinas separadas, chamadas de bobina de 
gradiente X que seleciona cortes sagitas, 
gradientes Y são os cortes coronais e gradiente Z 
são os cortes axiais. A bobina de radiofrequência 
(RF) tem a função de transmitir e receber o sinal 
do tecido através dos pulos de RF (RIBEIRO, 
2018) 

Além das bobinas, tem-se três etapas 
destacadas na RM, sendo elas: alinhamento, 
excitação e detecção de radiofrequência. O 
alinhamento concerne a alguns átomos no qual 
seu núcleo possui propriedades magnéticas e 
tendem a se dirigir ao local destinado pela 
intensidade do campo magnético ser de trinta mil 
vezes superior ao campo magnético da terra. Por 
causa da abundância e por melhor resposta 
giromagnética, o próton do hidrogênio situado no 
núcleo do átomo, é o elemento usado para gerar 
imagens biológicas. Enquanto isso, a excitação 
provoca uma vibração em cada núcleo de 
hidrogênio fazendo com que as frequências do 
campo magnético se igualem e sucedem a uma 
transmissão de energia de onda emitida pelo 
equipamento para os átomos de hidrogênio, um 
fenômeno demoninado de ressonância (RIBEIRO, 
2018). Na última fase onde ocorre a detecção da 
RF, os núcleos de hidrogênio absorvem energia da 

onda eletromagnética tornando-se instáveis. 
Quando retornam ao estado de pré-excitação, os 
prótons do hidrogênio emitem ondas 
eletromagnéticas na mesma frequência, e então é 
detectado e determinado a posição dos núcleos no 
espaço e a vivacidade da energia, que é mostrada 
como “brilho” na imagem, chamado de 
“intensidade do sinal”. Assim que os prótons em 
uma determinada área do corpo são excitados 
pelo pulso de radiofrequência, duas constantes de 
relaxamento ocorrem após um certo tempo (T) em 
T1 e T2 permitindo que o tecido se diferencie. Os 
lipídeos mostrarão um hipersinal em T1 e a água 
mostrará um hirpersinal em T2. (MADUREIRA, 
2010).  

O protocolo para adquirir a imagem de RM 
no diagnostico da FE tibial é realizado por uma 
máquina com potência de campo magnético de 1.5 
Tesla como o paciente deitado em decúbito dorsal, 
e para melhor avaliação, os cortes devem ser 
finos, com intervalo de 0,4 mm de um para o outro. 
A Sequência padrão é: Coronal STIR e T1, Sagital 
STIR, Axial STIR, T2 e T1. E se necessário 
diminuir a espessura para melhor vizualização da 
patologia (UFG, 2021). 

Ademais, estudos mostram que a FE ocorre 
com maior frequência em corredores de 18 a 26 
anos de idade (TENFORD, KRAUS e 
FREDERICSON, 2015), portanto a prevenção de 
FE é influenciada por fatores de estilo de vida, 
treinamento e nutrição, além disso, indica-se o 
controle da atividade física para limitar os níveis de 
estresse musculoesquelético do atleta. Por sua 
vez, o tratamento é realizado de acordo com 
gravidade da lesão, que é dependente da 
velocidade do diagnóstico (LOPES, et al., 2021). 
Com isso, o estudo de Kahanov et al (2015) indica 
que o tempo de cicatrização da FE ósseo tibial é 
geralmente de seis a doze semanas, inibindo a 
prática desportiva antes desse período para a total 
consolidação óssea e assim, não evoluir para uma 
fratura completa, sendo necessário a intervenção 
cirúrgica (LUCIANO, et al., 2013).   
 
Considerações Finais  

 
Conclui-se que a ressonância magnética 

mostrou ser o método mais adequado para 
diagnóstico precoce de fratura por estresse tibial 
em corredores recreacionais e profissionais, 
devido a alta sensibilidade do exame, beneficiando 
a recuperação adequada do atleta.  
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INTRODUÇÃO 

O câncer de cabeça e pescoço (CCP) é 
uma neoplasia com alta taxa de morbidade e 
mortalidade, sendo o sétimo tipo de câncer mais 
acometido no mundo, em que a maioria desses 
tumores é mais presentes no sexo masculino do 
que o sexo feminino (IARC, 2021). No Brasil a 
incidência para o ano de 2020 em tumores orais 
e da laringe foi de 17.670 novos casos ao ano, 
sendo que a incidência foi maior em homens do 
que em mulheres, com 11.200 novos casos de 
câncer da cavidade oral e 6.470 novos casos de 
câncer de laringe entre eles (BRASIL, 2021). 

As neoplasias de cabeça e pescoço 
englobam uma série de órgãos incluindo 
cavidade oral, orofaringe, nasofaringe, 
hipofaringe, cavidade nasal, seios paranasais, 

tireóide e glândulas salivares (AJCC, 2021). 
Apesar de o CCP ser uma doença multifatorial e 
acometer várias estruturas anatômicas, os 
principais fatores de risco para esses tumores 
são tabagismo, etilismo, má higiene bucal e 
infecção pelo Papilomavírus humano (HPV) 
(GALBIATTI, et al. 2013). 

Entre os sintomas iniciais está a 
dificuldade na fala ou deglutição, mas o 
diagnóstico só pode ser realizado com base em 
uma análise clínica associada a exames 
laboratoriais e de imagem. Para avaliação do 
prognóstico do CCP é necessário que seja 
realizado a análise do estadiamento correto dos 
tumores de acordo com a classificação 
preconizada na American Joint Committeeon 
Cancer (AJCC). Sendo que o tratamento 
envolve diferentes modalidades terapêuticas, 
que se diferenciam principalmente entre 
radioterapia (RT), cirurgia, quimioterapia e 
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RESUMO 
Introdução: O câncer de cabeça e pescoço (CCP) está entre os dez tumores mais prevalentes do mundo, acometendo principalmente 
o sexo masculino. A radioterapia (RT) atua significativamente como modalidade de tratamento e auxílio no prognóstico desses 
tumores. Objetivo: é investigar através da literatura o uso da radioterapia no tratamento de cânceres de cabeça e pescoço. Materiais 
e Métodos: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados MEDLINE, consultadas por meio do 
PUBMED; e nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Periódicos Capes e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), 
além de buscadores como o Google acadêmico, com os descritores Câncer de cabeça e pescoço AND Radioterapia AND Prognostico. 
No período de julho a outubro de 2021. Foram incluídos artigos completos sobre o câncer de cabeça e pescoço que utilizaram a 
radioterapia para tratamento de pacientes com esses tumores, sem delimitação de tempo e em inglês ou português. Os resultados 
foram analisados de maneira descritiva. Resultados: De 459 artigos apenas 14 cumpriram os critérios de inclusão, totalizando 1755 
indivíduos tratados com RT. A maioria era do sexo masculino e os sítios mais acometidos foram cavidade oral e faringe. A RT foi mais 
aplicada pós adjuvante, na modalidade convencional, 1 a 2 vezes ao dia, com dosagem entre 1,2Gy e 7.000cGy e em cânceres com 
estadiamento inicial (T1-T2).Conclusão: A RT continua sendo uma boa escolha de tratamento para CCP, principalmente em estágios 
iniciais. 
Palavras-Chave: Câncer de cabeça e pescoço; Radioterapia; Prognostico. 

 
ABSTRACT 
Introduction: Head and neck cancer (CCP) is among the ten most prevalent tumors in the world, affecting mainly males. Radiotherapy 
(RT) significantly acts as a treatment modality and aids in the prognosis of these tumors. Objective:Is to investigate through the 
literature the use of radiotherapy in the treatment of head and neck cancers. Materials and Methods:This is an integrative literature 
review carried out in MEDLINE databases, consulted through PUBMED; and in the Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Periódicos 
CAPES and Scientific Electronic Library Online (SCIELO) databases, in addition to search engines such as academic Google, with the 
descriptors Head and neck cancer AND Radiotherapy AND Prognostic. From July to October 2021. Complete articles on head and 
neck cancer that used radiotherapy for the treatment of patients with these tumors were included, without time limits and in English or 
Portuguese. The results were analyzed descriptively. Results: Of 459 articles, only 14 met the inclusion criteria, totaling 1755 
individuals treated with RT. Most were male and the most affected sites were the oral cavity and pharynx. RT was mostly applied post-
adjuvant in the conventional modality, 1 to 2 times a day, with dosage between 1.2 Gyand 7,000cGyin initialstaging (T1-
T2).Conclusion:RT remains a good treatment choice for CCP. 
Key words: Head and neck cancer; Radiotherapy; Prognosis. 
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acompanhamento farmacológico 
(PEHLIVAN, et al. 2016). 

A RT nos tumores CCP pode ser 
administrada com três finalidades diferentes; 
curativa, remissiva e sintomática e pode ser 
utilizada neo e pós-adjuvante à cirurgia, 
associada ou não a quimioterapia, consistindo em 
doses específicas como forma de irradiação 
aplicada na região do tumor (AVELAR, et al. 
2019). 

Estudos que usaram a radioterapia como 
modalidade de tratamento para câncer de cabeça 
e pescoço, tem função de eliminar o câncer com 
um objetivo de cura, remissão, prevenção e alivio 
de dor, por diminuir ou mesmo eliminar as células 
tumorais e remanescentes da neoplasia 
(SCHNEIDER et al, 2013). 

A radioterapia ainda é um dos 
tratamentos mais eficazes para o CCP, no 
entanto, este tratamento apresenta efeitos 
adversos que podem comprometer a qualidade de 
vida dos indivíduos tratados, como danos no 
parênquima das glândulas salivares com 
diminuição da secreção, dificuldades para 
deglutir, atrofia de tecidos saudáveis, fibrose e 
edema também são descritos (LOPES et al., 
2020). Isto porque o CCP envolve regiões 
complexas como estruturas diferentes que 
reagem de maneiras independentes a diferentes 
doses de radiação aplicada, como a pele, o 
revestimento mucoso, os tecidos subcutâneos, os 
tecidos glandulares salivares, os dentes, os ossos 
e a cartilagem (SAWADA et al., 2006). Assim, o 
objetivo do presente artigo é investigar através da 
literatura o uso da radioterapia no tratamento de 
cânceres de cabeça e pescoço.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Tipo de estudo 

Trata-se de uma revisão integrativa da 
literatura que buscou evidenciar e discutir a 
relação entre a radioterapia e seu papel no 
tratamento de cânceres de cabeça e pescoço. A 
busca e coleta dos dados foram realizadas por 
meio de fichas catalográficas, elaboradas pelos 
autores, entre julho a outubro de 2021. Foram pré-
estabelecidos e delimitados: tema de interesse, 
critérios de inclusão, estratégias de busca e 
seleção, formulário para obtenção dos dados 
colhidos, análise e apresentação dos resultados e 
interpretação dos resultados dos estudos. 

 
Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos artigos completos sobre 
o câncer de cabeça e pescoço que utilizaram a 
radioterapia para tratamento de pacientes com 
esses tumores, sem delimitação de tempo e em 
inglês ou português. Foram excluídos todos os 
estudos que investigaram outros processos 

neoplásicos ou pré lesões malignas e que se 
basearam em outras técnicas de tratamento, como 
uso exclusivo de quimioterapia ou cirurgia. 

 
Levantamento de dados 

As buscas foram realizadas nas bases de 
dados MEDLINE, consultadas por meio do PUBMED; 
e nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS), Periódicos Capes e Scientific Eletronic Library 
Online (SCIELO), além de buscadores como o 
Google acadêmico. Não foram estabelecidos período 
da pesquisa, para que todas as publicações 
relevantes fossem inseridas. 

O processo de localização e seleção dos 
artigos foi conduzido por três pesquisadores de forma 
independente e um quarto pesquisador finalizou o 
processo de tomada de decisão. (Foram utilizados os 
seguintes termos de pesquisa em português – DECS 
(Descritores em Ciências da Saúde): Câncer de 
cabeça e pescoço AND Radioterapia AND 
Prognostico. E os seguintes termos em inglês – 
MESH: Head and neck cancer AND Radiotherapy 
AND Prognosis. 

Uma busca manual na lista de referências de 
artigos de revisão e artigos localizados com essa 
estratégia de busca também foi realizada, para 
garantir a inclusão de todos os artigos importantes ao 
tema. As publicações que estavam repetidas foram 
removidas manualmente. 

 
Extração e análise dos dados 

Para cada estudo incluído, foram extraídos 
autor; ano de publicação; região do estudo; tamanho 
da amostra, tipo de estudo; sexo; localização do 
tumor, dose de radiação aplicada, quantidade de 
sessões de radioterapia, tipo de radioterapia, 
modalidade de radioterapia e estadiamento do tumor. 
Todos os resultados encontrados foram descritos em 
tabelas ou de maneira descritiva no texto.  

 
RESULTADOS  

No total foram pesquisados 459 artigos, mas 
destes, apenas 14 cumpriram os critérios de 
inclusão. No total foram 1755 indivíduos expostos a 
radioterapia para CCP, sendo o menor estudo com 
12 participantes (CARDOSO et al., 2005) e o maior 
com 550 (LIAW et al., 2006). A maioria dos 
participantes dos estudos era do sexo masculino 
(68,3%). 

Em relação ao sítio anatômico os tumores de 
cavidade oral e faringe foram os que mais receberam 
RT, mas outros sítios também foram tratados, como 
laringe, tireoide e glândulas associadas. 

A radioterapia foi aplicada como pós 
adjuvante na maioria dos trabalhos sendo 78,57%, e 
o neoadjuvante com 57,14%. Em relação ao tipo de 
radioterapia a maioria era do tipo convencional 
85,71%, mas outras modalidades também foram 
aplicadas, como, acelerada hiperfracionada, 
acelerada fracionada econformada tridimensional.  



No protocolo de aplicação da radioterapia 
as doses variaram de 1,2Gya 7.000cGy e de 1 a 
2 vezes ao dia. 

Nem todos os trabalhos apresentaram o 
estadiamento dos tumores que receberam 
radioterapia, mas os que apresentaram estavam 
em estágios mais iniciais (T1- T2) 58,3% do que 
finais (T3-T4) 41,4%. 

Com relação à metodologia dos 
trabalhos, a maioria era do tipo ensaio clínico e 
foram realizados em sua maior parte nos pais 
Brasil. 

 
DISCUSSÃO  

Apesar dos avanços em tratamento 
oncológicos, indivíduos diagnosticados com CCP 
ainda não tem bons prognósticos quando 
comparados a outros tumores, principalmente em 
estágios avançados, sendo assim a radioterapia 
se torna uma metodologia terapêutica atraente 
para esses tumores (MATUSCHEK, 2018). 

Na maioria dos estudos a modalidade de 
radioterapia foi a do tipo convencional, mas 
radioterapias com esquemas de fracionamento 
alterados como uma alternativa às terapias 
sistêmicas para melhorar a proporção terapêutica 
em comparação ao RT convencional têm sido 
intensamente investigados, em comparação com 
os resultados de RT convencionais em uma 
melhora em quase todos os desfechos 
clinicamente importantes, incluindo mortalidade 
geral (sobrevida em cinco anos de 3,1%, IC 1,3–
4,9) (LACAS, et al., 2017). 

A explicação mais plausível para esse 
fenômeno é que as células tumorais clonogênicas 
sobreviventes sofrem um repovoamento rápido 
em resposta à sua depleção durante o curso da 
RT fracionada. Essa idéia constitui o fundamento 
lógico para tentar melhorar o controle do tumor, 
encurtando a duração geral da RT sem reduzir a 
dose (LIAW et al., 2006). 

Neste estudo a RT foi aplicada em sua 
maioria após algum tipo de intervenção, como 
cirurgia ou quimioterapia. Isso reflete o fato de que 
o tratamento com RT primária com ou sem 
quimioterapia pode potencialmente poupar o 
paciente da cirurgia e da morbidade associada de 
ressecção primária ou esvaziamento cervical 
(ANG et al., 2001). 

A quantidade de radiação é calculada por 
Gray (Gy), a maioria das pessoas com câncer de 
cabeça e pescoço recebem doses curativas entre 
50 e 70 Gy (1 Gy = 1 J/kg = 100 rads). Essa dose 
é aplicada de maneira fracionada, em torno de 2 
Gy, geralmente uma vez ao dia, durante cinco 
dias consecutivos. Doses recorrentes também 
podem ser aplicadas posteriormente nos tumores. 
É importante salientar que aplicações acima de 10 
Gy pode levar a efeitos colaterais, como síndrome 

cutânea a radiação, mucosite e alterações 
glandulares (ROLIM, et al. 2011). 

Neste estudo também pode-se observar uma 
maior prevalência de CCP tratados com RT em 
homens. O CCP é mais prevalente no sexo 
masculino do que no sexo feminino (IARC, 2021).  

Em relação a sítio do CCP que recebeu RT a 
maioria estavam localizados na cavidade oral e 
Faringe, que são regiões mais acessíveis para a 
técnica. No entanto os efeitos adversos da RT como 
dermatites, xerostomia, mucosite, disfagia e 
alteração do paladar, são preocupações recorrentes 
que influenciam na qualidade de vida dos pacientes 
submetidos a técnica (CARDOSO et al., 2005; 
CRUZ, et al. 2016). 

Nem todos os estudos incluídos 
apresentaram dados para o estadiamento do tumor, 
um referencial importante, já que a maioria dos 
tumores em estágio avançado tem predileção para 
aplicação da RT, independentemente de ser 
convencional ou não (MATUSCHEK, 2018). 

A aplicação da RT é apropriada para os 
estágios iniciais do câncer de cabeça e pescoço, 
como terapia única ou associada com procedimento 
cirúrgico/quimioterapia em tratamento em que o 
estágio esteja avançado (ALTERIO, et al. 2019).  

Entre as limitações deste estudo está a 
dificuldade na coleta e seleção dos dados, 
principalmente em relação ao sítio especifico de 
aplicação da RT, a maioria apenas separava em 
cavidade oral, orofaringe, faringe e laringe. Mesmo 
assim, nossos resultados demonstram o papel 
relevante da RT nos CCP. 

 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A aplicação da radioterapia vem 
beneficiando os indivíduos com CCP e proporciona 
um melhor prognostico, mas apesar dos resultados 
positivos, os pacientes submetidos à radioterapia 
ainda enfrentam efeitos orais adversos como 
mucosite, xerostomia, perda do paladar, infecções 
secundárias, que acabam interferindo drasticamente 
em sua qualidade de vida. 
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Resumo 
Este estudo tem como objetivo avaliar as técnicas utilizadas na Tomografia Computadorizada para o diagnóstico e tratamento da 
displasia coxofemoral canina. A Displasia Coxofemoral (DCF) é uma patologia que afeta articulação coxofemoral de cães causando 
dores e claudicação do membro inferior do animal. Ela afeta principalmente cães de grande porte, tais raças como Fila Brasileiro, Golden 
Retriever e Labrador, levando a instabilidade no acetábulo dificultando a qualidade de vida dos animais afetados. Quanto mais cedo for 
diagnosticado, melhores são as chances de recuperação assim tendo um tratamento adequado. É muito comum o uso dos raios x para 
diagnosticar a DCF, porém atualmente a Tomografia Computadorizada se tornou um grande aliado no diagnóstico precoce da doença. 
A Tomografia Computadorizada produz imagens mais nítidas e com uma riqueza de detalhes muito maior comparada com outros 
métodos de imagem, além de ser uma técnica de uso preventivo para procedimentos cirúrgicos.  
 
Palavras-chave: Displasia Coxofemoral. Tomografia Computadorizada. Diagnóstico. 
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This study aims to evaluate the techniques used in Computed Tomography for the diagnosis and treatment of canine hip dysplasia. Hip 
dysplasia (FCD) is a pathology that affects the coxofemoral joint of dogs, causing pain and lameness in the animal's lower limb. It mainly 
affects large dogs, such breeds as Fila Brasileiro, Golden Retriever and Labrador, leading to instability in the acetabulum, hindering the 
quality of life of affected animals. The earlier it is diagnosed, the better are the chances of recovery with proper treatment. It is very 
common to use x-rays to diagnose FCD, but currently Computed Tomography has become a great ally in the early diagnosis of the 
disease. Computed Tomography produces sharper images with a much greater richness of detail compared to other imaging methods, 
in addition to being a technique of preventive use for surgical procedures. 

 

Keywords: Hip Dysplasia. Computed Tomography. Diagnosis. 
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Introdução 

A Displasia Coxofemoral é o desenvolvimento 
anormal da articulação coxofemoral causando 
instabilidade dos tecidos moles ao redor da região, má 
formação da cabeça do fêmur e do acetábulo do cão. 
(Piermattei et al., 2009). 

Ao contrário dos seres humanos, a displasia 
coxofemoral em cães não é congênita, ou seja, podem 
nascer saudáveis, embora estudos comprovem 
instabilidade acetabular em cães relativamente jovens. 
(Ginja et al., 2009). 

É de extrema importância o diagnóstico precoce 
da doença (antes de um ano de idade) para assim 
instituir o tratamento adequado para o cão. (Fujiki et 
al., 2007). Inúmeras técnicas de imagens podem 
identificar a displasia coxofemoral, tais como Raios X, 
ultrassom, ressonância magnética e tomografia 
computadorizada. (Ogden et al., 2011; Smith et al., 
2012). 

 

 
A Tomografia Computadorizada em 

questão produz imagens com cortes transversais 
das estruturas e tecidos observados, gerando 
imagens mais detalhadas facilitando o 
diagnóstico. (Juchem, 2005). É também uma 
técnica muito utilizada no planejamento em 
cirurgias corretivas de displasia coxofemoral, 
bastando apenas uma imagem do membro 
pélvico e quadril do cão. (Murray & Crim, 2001). 

O crescente uso dessa técnica na 
Medicina Veterinária, a tornou a opção mais 
versátil e viável para a avaliação da articulação 
coxofemoral. Entretanto, para as avaliações das 
articulações coxofemorais depende da aquisição 
de dados de Tomografia Computadorizada, para 
desenvolver metodologias e critérios de 
tratamento para cada tipo de raça canina. 
(Kishimoto et al., 2009).
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Desenvolvimento 

Os raios X foram descobertos por Wilhelm 
Conrad Rontgen no ano de 1845 após uma série 
de estudos sobre os raios catódicos. Para chegar 
até seu conhecimento sobre os raios X, Wilhelm 
escurecia sua sala e cobria a ampola/tubo com um 
papel escuro, com isso ele observou uma luz fraca 
vinda do ponto da sala, percebendo assim que 
tinha descoberto algo novo (Filho, 1995). 

Depois da descoberta dos raios X, passou-
se a utilizar, esse tipo de radiação ionizante para 
aparelhos médicos como: radioscopia, radiografia 
e Tomografia Computadorizada. Sendo a 
Tomografia Computadorizada (TC) estudada e 
aperfeiçoada por pesquisadores como Ambrose e 
Hounsfield, os quais estudaram a intensidade dos 
feixes de raios x e os cálculos matemáticos 
aplicados para diferentes densidades (Carvalho, 
2007). 

Amborse e Housfield apresentaram no ano 
de 1972 a TC como método de medir as 
descontinuidades de densidades presente em 
ossos e em tecidos, pensando em obter melhores 
diagnósticos médicos (Carvalho, 2007).  

A displasia coxofemoral (DCF) é uma 
alteração do desenvolvimento que afeta a cabeça 
colo femoral, e o acetábulo. Sua transmissão é 
hereditária, recessiva, intermitente e poligênica. 
Fatores nutricionais, biomecânicos e de meio 
ambiente, associados hereditariedade, pioram a 
condição da displasia. (Banfield et al. 1996). 

Os sinais clínicos da DCF variam 
amplamente, podendo apresentar claudicação uni 
ou bilateral, dorso arqueado, peso corporal 
deslocado em direção aos membros anteriores, 
com rotação lateral desses membros e andar 
bamboleante. As manifestações clínicas nem 
sempre são compatíveis com os achados 
radiológicos. Estudos estatísticos mostram que 
70% dos animais radiograficamente afetados não 
apresentam sintomas e somente 30% necessitam 
de algum tipo de tratamento. Entretanto, a 
qualidade radiográfica vai depender das 
radiografias devidamente identificadas e as que 
obedecerem aos critérios de posicionamento do 
animal, cujo padrão de qualidade ofereça 
condições de visualização da micro trabeculação 
óssea da cabeça e colo femorais e ainda definição 
precisa das margens da articulação coxofemoral, 
especialmente do bordo acetabular dorsal; além do 
tamanho do filme que deve incluir toda a pelve e as 
articulações fêmoro-tíbio-patelares do paciente. 
(Banfield et al. 1996). 

A doença afeta muitas raças caninas sendo 
mais comuns nas de grande porte, tais como 
Pastor-Alemão, Rotweiller, Labrador e São 
Bernardo. As articulações coxofemorais de cães 
que eventualmente desenvolvem displasia são 
estrutural e funcionalmente normais ao 
nascimento. O diagnóstico radiográfico pode ser 
feito, inicialmente, entre seis e nove meses de 
idade, dependendo da gravidade do caso.  

 
 
 

Cerca de 80% dos cães displásicos mostram 
evidências radiológicas aos doze meses e, em 
alguns casos, só são identificadas aos dois anos. 
(Sommer & Grieco 1997). 

O tratamento clínico é baseado na utilização 
de analgésicos, anti-inflamatórios não esferoidais e 
até mesmo os esferoidais (capazes de amenizar a 
dor do animal, possibilitando uma melhor 
movimentação), podem ser feito também o controle 
de peso do animal, fisioterapia (natação, 
caminhadas), evitar que o animal deambule em piso 
liso e a utilização da acupuntura, trazendo bons 
resultados. (Banfield et al. 1996). 

No tratamento cirúrgico, para os casos 
considerados de maior gravidade, a técnica mais 
utilizada é de implantar uma prótese total do quadril, 
este procedimento é praticado apenas em cães com 
mais de dois anos, uma vez que os ossos 
necessitam de estar bem formados para 
suportarem os implantes (Figura 1). (Riser, 1966). 

 
 
Figura 1: Esquema de articulações coxofemorais 
normais e com displasia. 

 

 
 
           Fonte: (Riser, 1966). 
 
 
 

Figura 2: Figura demonstrando o posicionamento do 
paciente no colchão durante a execução da Tomografia 
Computadorizada em A e teste da subluxação 
dorsolateral (SDL) em B. 

 

 
 

Fonte: (Smith, 2012). 
 

 

 



Considerações Finais 

 

A Displasia Coxofemoral (DCF) é uma 
patologia que afeta principalmente cães de grande 
porte, lhes causando dores agudas ao se 
locomover. Seu diagnóstico é feito através de 
exames de imagem, sendo o raio x o mais comum 
entre eles. 

Porém a Tomografia Computadorizada se 
mostrou ser mais eficiente que os raios x, já que 
suas imagens tem uma riqueza de detalhes muito 
superiores e podem fazer cortes estratégicos da 
região estudada. Embora seja um exame de acesso 
e custo mais elevados em relação aos raios x, 
atualmente a Tomografia Computadorizada é a 
principal e mais eficiente ferramenta para o 
diagnóstico da Displasia Coxofemoral Canina, 
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Resumo 
 

Introdução: O câncer é considerado uma das principais causas de morte no mundo, e segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer 
José Alencar Gomes da Silva) o câncer de mama é o que mais atinge as mulheres brasileiras. Mesmo sendo raro antes dos 35 anos é 
recomendada uma prevenção precoce a fim de ter uma detecção precoce. No rastreio do câncer de mama existe a mamografia digital 
que é o padrão no diagnóstico, também tem a tomossíntese mamária que seria uma mamografia digital, mas em formato 3D, desse modo 
ela oferece um diagnóstico mais preciso. Objetivo: realizar uma análise comparativa entre os exames de mamografia digital e 
tomossíntese mamária, suas vantagens, desvantagens e possíveis benefícios ou prejuízos. Materiais e Métodos: utilizou-se bases de 
dados do Google Acadêmico, SciELO (Scientific Eletronic Library Online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), PubMed, livros físicos e 
online, periódicos e revistas acadêmicas. Critérios de inclusão foram os artigos que descreveram de forma clara sobre o tema proposto, 
com fontes publicadas entre 2003 e 2021. E exclusão as publicações dispensáveis para o tema. Resultados: proporcionaram analisar 
e comparar as vantagens e desvantagens de cada exame, como a duração do tempo de ambos e a dose de radiação. Conclusão: 
ambos os métodos de exame são importantes para o rastreamento e diagnóstico do câncer de mama, sendo a mamografia digital mais 
utilizada por ser ofertada na rede pública. A tomossíntese mamária ainda possui um custo alto na rede privada e nem em todos os lugares 
fazem o exame. 

 
Palavras-chave: câncer; mamografia; mama; tomossíntese. 

 
Abstract 

 
Introduction: The cancer is considered one of the main causes of death in the world, and according to INCA (José Alencar Gomes da 
Silva National Cancer Institute) breast cancer is the one that most affects brazilian women. Even though it is rare before the age of 35, 
early prevention is recommended in order to have an early detection. In breast cancer screening there is digital mammography, which is 
the standard for diagnosis, there is also breast tomosynthesis, which would be a digital mammogram, but in 3D format, this way it offers 
a more accurate diagnosis. Objective: to carry out a comparative analysis between digital mammography and breast tomosynthesis 
exams, their advantages, disadvantages and possible benefits or harms. Materials and Methods: databases from Academic Google, 
SciELO (Scientific Electronic Library Online), VHL (Virtual Health Library), PubMed, physical and online books, journals and academic 
journals were used. Inclusion criteria were the articles that clearly described the proposed topic, with sources published between 2003 
and 2021. Excluding publications that were not necessary for the topic. Results: provided to analyze and compare the advantages and 
disadvantages of each exam, such as the length of time for both and the radiation dose. Conclusion: both methods of examination are 
important for screening and diagnosing breast cancer, with digital mammography being the most used because it is offered in the public 
network. Breast tomosynthesis still has a high cost in the private network and not everywhere do the exam. 

 
Keywords: cancer; mammography; breast; tomosynthesis. 
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Introdução 
 

A palavra câncer tem origem do Latim e 
significa “caranguejo”, pois à medida que o tumor 
cresce para o tecido adjacente, apresenta 
semelhança à forma do corpo de um caranguejo 
(LEWIS, 2004). É considerado uma das principais 
causas de mortes no mundo, tornando-se um 
problema de saúde em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento (GONÇALVES, PADOVANI, 
POPIM, 2008). Apesar de ser uma doença que pode 
apresentar predisposição genética, outros 

fatores também podem contribuir para isso, como o 
estilo de vida (tabagismo, alcoolismo, sedentarismo 
e inatividade física). 

Conforme o INCA - Instituto Nacional do 
Câncer José Alencar Gomes da Silva (2020), o tipo 
de câncer mais frequente em mulheres no mundo é 
o câncer de mama (CM). Sendo uma doença que 
não afeta apenas o corpo físico do indivíduo, mas 
também o seu psicológico, inclusive o CM afeta até 
a parte estética, quando acontece a retirada 
completa das mamas. 

mailto:mcjicelly@gmail.com


O INCA (2020) recomenda o rastreamento 
com mamografia digital (MD) em mulheres com 
idade entre 50 a 69 anos, excluindo a faixa etária 
com menos de 50 anos e ou com 75 anos ou mais, 
considerando os possíveis danos que 
provavelmente superam os possíveis benefícios. 

De acordo com Ribeiro (2019), a dose de 
radiação na mamografia digital (MD) é em torno de 
1,5 mGy (miligray) por incidência, sendo realizado 
quatro (4) incidências, somando 6 mGy de dose e 
se houver necessidade de exames complementares 
cada incidência aumentará proporcionalmente a 
dose de radiação. 

Outro tipo de exame utilizado na detecção do 
CM é a Tomossíntese Mamária (TM), um tipo de MD 
em 3D. Segundo Nogueira (2010), a TM contribui 
com um diagnóstico mais preciso e precoce da 
doença, e é uma tecnologia inovadora que permite 
uma análise melhor da mama, eliminando ou 
reduzindo as sobreposições das imagens. Conforme 
Ribeiro (2019), a dose de radiação num exame 
rotina de TM é em torno de 
4 mGy (miligray), no qual o paciente não tem 
necessidade de realizar exames complementares 
para um bom diagnóstico. 

Sendo assim, o objetivo dessa pesquisa é 
realizar uma análise comparativa entre os exames 
de MD e TM, vantagens, desvantagens e possíveis 
benefícios ou prejuízos. 
 

Materiais e Métodos 
 

Trata-se de uma pesquisa de caráter 
exploratório e bibliográfico com o objetivo de 
analisar por meio da comparação entre a 
Mamografia Digital e a Tomossíntese Mamária. 

Foi realizado buscas com coletas de dados 
por meio da literatura nas bases de dados do Google 
Acadêmico, SciELO (Scientific Eletronic Library 
Online), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), Pubmed 
e livros online relacionados ao tema apresentado. 
Dentre os critérios de inclusão, os artigos lidos 
foram escolhidos de acordo com os que 
descreveram de forma clara sobre o tema proposto, 
utilizando-se fontes publicadas entre 2003 e 2021, e 
como critérios de exclusão foram às publicações 
dispensáveis para o tema. E não houve restrições 
em relação aos idiomas. 

 

Fontes de Pesquisa: 

 
Google Acadêmico 
06 
SciELO 02 
PubMed 02 
BVS 01 
Livros Online 04 

 Publicações 
Encontradas: 24  

 

 Publicações 
Descartadas: 09  

 

 Publicações 
Utilizadas: 15  

Resultados 

 
Foram vinte e quatro (24) artigos como fontes 

de pesquisas, para fins de caracterização e 
delimitação da amostra de pesquisa. O material 
utilizado para coleta de dados foram artigos 
caracterizados pelos temas: Estudos sobre o câncer 
de mama e sua prevenção; Estudos sobre a 
mamografia digital e suas projeções; Estudos sobre 
a tomossíntese mamária comparada a mamografia 
digital. Sendo utilizados quinze (15) artigos 
principais e relevantes ao tema, publicados entre os 
anos de 2003 até 2021. 
 

Discussão 
 

De acordo com Oliveira (2008), a etiologia do 
CM ainda é desconhecida, mas apresenta alguns 
fatores de riscos como menarca (puberdade) 
precoce antes dos 12 anos, menopausa tardia acima 
de 50 anos, primeira gestação acima de 35 anos, 
mulheres nulíparas (nunca engravidaram), idade e 
fatores genéticos. Outros fatores de risco são o 
consumo de bebidas, tabagismo, a falta de uma 
alimentação adequada,
 predisposição hereditária, 
sedentarismo, além de fatores demográficos. 

A MD é considerada o exame padrão ouro 
para o rastreio e diagnóstico de CM devido à 
comprovação de sua eficácia principalmente em 
pequenas lesões e estágios iniciais (SARTORI, 
BASSO, 2019). 

Segundo Feig (2006), tal método de rastreio 
tem como objetivo reduzir a taxa de mortalidade por 
CM em função da diminuição da freqüência de 
doenças em estágios avançados. Contudo, pode 
apresentar algumas limitações e dificultar a 
detecção de certas lesões, promovendo alta taxa de 
falso-positivos, pois a qualidade da imagem é um 
dos fatores mais importantes na detecção precoce 
de patologias. 

O exame é realizado por meio de um 
aparelho chamado mamógrafo, semelhante a um 
aparelho comum de raios X. Possui duas placas, 
onde a paciente encaixa a mama no meio e a 
mesma é comprimida tanto no sentido vertical 
quanto no horizontal. Essa compressão gera 
desconforto, mas reduz a sobreposição de tecidos 
e aumenta as chances de descoberta de pequenos 
nódulos (SOUZA, 2012). 

A aquisição da imagem é feita na projeção 
médiolateral oblíqua (MLO) e crânio-caudal (CC), 
ficando estacionária. O tubo de raios X é rodado 
entre 10° e 20° graus (SMITH, 2008). A mama 
também deve ser comprimida entre 13 e 15 kgf 
(quilogramaforça). 

Enquanto, a TM é uma revolucionária técnica 
de exame, que serve como suporte para um bom 
diagnóstico, pois possibilita a melhor visualização 
da mama em 3D, podendo ser utilizada em pós-
operatório imediato, diminuindo assim o falso-
positivo (NOGUEIRA, 2010). Desse modo, o tecido 
mamário é analisado por múltiplas 



projeções de raios X, reconstruindo as imagens em 
3D. 

Como Philpotts e Hooley (2018) trazem, a sua 
imagem é produzida em alta resolução e desse 
modo pode ser visualizada em sequência ou de 
forma individual, com isso permite ver a estrutura 
mamária e seus contornos de forma volumétrica. 

Segundo Ribeiro (2016), a ampola de raios X 
pode se mover de diferentes maneiras. O primeiro 
mecanismo é o contínuo, onde a ampola realiza a 
sua movimentação de uma só vez liberando pulsos 
curtos para adquirir imagens de diferentes posições. 
O segundo mecanismo é o step-and-shoot, esse 
exige que a ampola pare na posição e só então 
emite o pulso para se obter a imagem. 

As projeções da TM são semelhantes à MD, 
sendo a craniocaudal (CC) e oblíqua média lateral 
(MLO) com a possibilidade de projeções adicionais 
(ROTH et. al., 2014). 

Segundo Nogueira (2010) a MD possui 
vantagens em sua qualidade de imagem, pois 
possibilita a visualização mais precisa de 
calcificações ou nodulações, que são lesões 
características de CM, no entanto auxilia na 
detecção precoce da doença, o que pode levar a um 
tratamento muito mais efetivo. Por sua vez a TM 
possibilita a reconstrução da imagem 
eletronicamente, permitindo uma caracterização do 
tecido mamário em diferentes planos seccionais 
(FREITAS et. al., 2006). 

Como desvantagem a MD pode apresentar 
algumas limitações como sobreposições de tecidos 
dificultando detectar as lesões suspeitas, o que leva 
a expor a paciente a mais radiações para fazer as 
incidências complementares (COSTA, 2008). Por 
este motivo deve-se fazer uma boa compressão do 
tecido mamário como meio de facilitar e diminuir a 
radiação. 

De acordo com Ribeiro (2016), a principal 
desvantagem da TM está associada aos 
aparecimentos de artefatos de deslocamento devido 
à movimentação da própria ampola e o tempo do 
exame, não relacionado a duração da exposição à 
radiação, mas esse tempo maior pode ser incômodo 
para as pacientes como também para os tecnólogos 
que realizam o exame. 

Pode-se dizer que o método inicial de 
diagnóstico do CM mais conhecido e utilizado é o 
auto-exame. Esse supracitado serve como um meio 
de monitoramento e prevenção, desse modo                   

o diagnóstico precoce facilita o tratamento e cura. 
Todavia não há estudos comprovando a exatidão 
real no pré-diagnóstico, já que se baseia no 
conhecimento que a mulher possui do seu próprio 
corpo (RIBEIRO, 2019) 

Sendo assim, a MD ainda é o principal exame 
para rastrear neoplasias mamárias, como 
o CM, tornando-se o mais recomendado por 
médicos quando identificam alguma anomalia no 
exame clínico, e é o mais recomendado. 
 

Figura 1: (A) Imagem de MD; (B) Imagem de TM 
 

Fonte: David Pinto, 2015 

 

Considerações Finais 
 

Concluiu-se, portanto que os dois métodos de 
exame são importantes para o rastreamento e 
diagnóstico do CM. Sendo a MD mais utilizada por 
ser ofertada na rede pública. Já a TM possui um 
custo alto na rede privada e nem em todos os 
lugares fazem o exame. 
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Introdução 
 

Ressonância magnética é um fenômeno 
físico que através de ondas eletromagnéticas, 
campo magnético do equipamento e átomos do 
corpo humano torna possível a geração de imagens. 
(Westbrook; Talbot, 2021). 

Essa técnica é considerada espectroscópica, 
que é o estudo das interações da radiação 
eletromagnética e a matéria em função do 
comprimento de onda (lambda λ). 

A análise é feita através da transmissão de 
energia em ondas, por meio de componentes 
magnéticos e elétricos perpendiculares entre eles e 
na direção da propagação. (Nascimento, 2018). 

Síndrome do manguito rotador, também 
conhecido como síndrome do impacto do ombro 
(SIO), é uma das patologias mais ocorrentes nos 
membros superiores, muitas vezes considerada a 
maior causa de dor nessa região, podendo levar à 
perda ou à diminuição da função articular do ombro. 
É uma inflamação que pode ser crônica ao afetar os 
tendões da bainha dos rotadores, levando à 
compressão da Bursa e dos tendões na elevação do 
braço. (Marques; Silva-Junior, 2015). 

Durante o movimento ocorre um impacto 
entre a porção ântero-inferior do acrômio, o 

ligamento coracoacromial e articulação 
acromioclavicular levando a lesão até a cabeça 
longa do bíceps e Bursa subacromial. Essa 
síndrome é muito comum pois a anatomia do ombro 
leva a maior facilidade de lesão nessa região. 
(Marcondes; Rosa, 2012). 

A ressonância magnética tem a capacidade 
de ressaltar tecidos moles, sendo então uma grande 
vantagem na hora de identificar a inflamação do 
tendão, levando ao diagnóstico mais preciso e 
rápido e, consequentemente, a um tratamento mais 
eficiente para garantir a recuperação. (D’aurizio; 
Vieira, 2019). 

Este trabalho tem como objetivo esclarecer o 
funcionamento da ressonância magnética, informar 
o que é a síndrome do manguito rotador e como 
esse pode ser diagnosticado por meio da 
ressonância magnética. 

 
 
Desenvolvimento 
 
Sindrome do Manguito Rotador 

A Síndrome do manguito rotador (SMR) ou 
síndrome do impacto do ombro (SIO), se define pela 
colisão mecânica ou compressão da estrutura 
umerocoracoacromial. Essa síndrome evolui com o 
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Resumo 
 
As imagens geradas por meio de um fenômeno físico conhecido como ressonância magnética permite uma análise acurada de diversas 
regiões do corpo humano. O manguito rotador é um conjunto de quatro músculos que fazem parte da estrutura anatômica do ombro. 
Essas estruturas por vezes são acometidas por uma colisão mecânica ou compressão da estrutura umerocoracoacromial resultando na 
síndrome do manguito rotador, que por sua vez pode gerar algia e, em alguns casos, dificuldade dos movimentos dos membros superiores. 
Por meio de um estudo qualitativo e de revisão bibliográfica, esse trabalho irá esclarecer o funcionamento da ressonância magnética, 
informar sobre a síndrome do manguito rotador e como esta é diagnosticada por meio da ressonância magnética. O diagnóstico da 
síndrome do manguito rotador com o auxílio da ressonância magnética, de campo fechado, exige um protocolo específico sem a 
necessidade de meio de contraste para evidenciar lesões em geral no músculo supra espinhal. 
  
Palavras-Chave: Diagnóstico; Ombro; Ressonância. 
 
 

Abstract 
 
Images generated through a physical phenomenon known as magnetic resonance imaging allows an accurate analysis of different regions 
of the human body. The rotator cuff is a set of four muscles that are part of the anatomical structure of the shoulder. These structures are 
sometimes affected by a mechanical collision or compression of the humerocoracoacromial structure, resulting in the rotator cuff syndrome, 
which in turn can generate pain and, in some cases, difficulty in the movement of the upper limbs. Through a qualitative study and 
bibliographic review, this work will clarify the functioning of magnetic resonance imaging, inform about rotator cuff syndrome and how it is 
diagnosed through magnetic resonance imaging. The diagnosis of rotator cuff syndrome with the aid of closed-field magnetic resonance 
imaging requires a specific protocol without the need for contrast-enhancement to show overall lesions in the supraspinatus muscle. 
Contato:costadiegus@gmail.com 

 



impacto, provocando microlesões com chance de 
tendinite, fibrose subacromial e ruptura do manguito 
rotador. (Alexandre, 2010) 

Conforme o manguito rotador percorre sob 
o arco coracoacromial irá provocar irritação 
contínua no tendão supraespinhal, causando o 
aumento da bursa subacromial que, por sua vez, faz 
com que o espaço fique cada vez mais reduzido 
ocasionando assim ferimento parcial ou total no 
manguito rotador. (Alexandre, 2010) 

 
Ressonância Magnética 

A imagem por ressonância magnética 
resulta da interação dos átomos de hidrogênio 
presentes no corpo humano com o campo 
magnético do equipamento. É um evento em que as 
partículas do átomo de hidrogênio que contém 
momento angular e momento magnético realizam 
um movimento de precessão quando em contato 
com o campo magnético do equipamento. 
(Nascimento; 2018) 

 
Ressonância Magnética no Diagnóstico do 
Manguito Rotador 

A ressonância magnética evidencia os 
diferentes contrastes entre os tecidos ósseos e 
partes moles, exibindo lesões degenerativas e 
ruptura tendíneas dentre outras. (Andreas, et al., 
2010). 

O protocolo utilizado em cada exame 
depende do tipo de sistema utilizado em cada centro 
de imagem e da preferência do radiologista. 
(Westbrook, 2016). A ressonância é um dos exames 
que mais demonstram resultados para o diagnóstico 
das lesões do manguito rotador.  

O manguito compreende 4 músculos: o 
supra espinhoso, o infra espinhoso, o sub-escapular 
e o redondo menor. A inserção tendínea desses 
músculos, que envolvem a cabeça do úmero são, 
com bastante frequência, afetados nos processos 
traumáticos ou degenerativos desta articulação. 
(Nóbrega, et., 2001). 
 
Materiais e Métodos 
 

Este trabalho acadêmico foi elaborado com 
base em uma pesquisa exploratória com 
abordagem qualitativa, empregando métodos 
coordenados de coleta dos materiais adquiridos por 
meio de revisões bibliográficas, e pesquisa de 
campo, mediante entrevistas com 5 profissionais 
direcionadas por meio de questionários 
semiestruturados em diferentes hospitais e clínicas 
de Brasília-DF.   

 A revisão de literatura foi realizada 
metodicamente com a finalidade de responder os 
objetivos propostos, para promover-se o 
esclarecimento e importância do uso da 
ressonância magnética para o diagnóstico da 
síndrome do manguito rotador. A pesquisa foi 
desempenhada com base em conteúdos já 
desenvolvidos compostos por livros, artigos 
científicos e publicações da base de dados SciELO 
e Google Acadêmico.    

Na pesquisa de campo, durante a análise, foi 
questionado o porquê da Ressonância ser 
primordial para esta avaliação, se é necessário 

preparo específico para a análise do manguito 
rotador, se o exame é realizado com ou sem uso de 
contraste, qual protocolo é utilizado na ressonância 
magnética do ombro com SMR e se é preciso 
alguma alteração deste para análise, qual são as 
alterações observadas e qual região dos músculos 
são mais acometidos pela lesão. As análises foram 
realizadas nos equipamentos HDxt GE, Anchieva 
3T, Aera 1.5T, Sempra 1.5T, Ge 1.5T, Siemens 
Altea 1.5T.         
 
Resultado e Discusão 
 

A presente pesquisa de campo foi realizada 
com 5 profissionais das técnicas radiológicas. Dos 
profissionais entrevistados 3 são tecnólogos e 2 
são técnicos, com idades entre 23 e 45 anos, todos 
do sexo masculino. 

Através desta pesquisa de campo houve o 
levantamento dos tipos de equipamentos utilizados 
pelos profissionais, sendo: o profissional (A) HDxt 
GE 1.5T; o profissional (B) citou trabalhar com 4 
equipamentos diferentes em distintos hospitais, 
sendo estes ACHIEVA 3.0T, AERA 1.5T, SEMPRA 
1.5T e ACHIEVA 1.5T; o profissional (C) trabalha 
com um equipamento GE de 1.5T; o profissional 
(D) disse trabalhar com o equipamento SIGNA 
CREATOR(GE); e o último profissional (E) relatou 
trabalhar com o equipamento da SIEMENS ALTEA 
1.5T. 

De acordo com os autores Andreas (2010) e 
Baptista (2018), as principais indicações para 
avaliação do manguito rotador com ressonância 
magnética é a precisão na visualização dos pontos 
anatômicos, verificação da existência de esporões 
e alterações na articulação acromioclavicular. A 
ressonância possibilita avaliar satisfatoriamente 
partes moles, saudáveis e as com possíveis 
anomalias. Conforme os profissionais 
entrevistados, as principais indicações para 
avaliação do manguito rotador com ressonância 
são: segundo o 1º profissional é por sua 
sensibilidade; o 2° profissional cita que é por sua 
acurácia na avaliação da musculatura tendões e 
ligamentos; o 3° diz que é pela melhor visualização 
das estruturas moles; o 4° profissional explica que 
é pela melhor visibilidade do estudo anatômico; e 
o 5° entrevistado respondeu que a ressonância é 
melhor para o diagnóstico de partes moles. A 
resposta do segundo profissional é a mais 
aproximada da descrição teórica. 

Segundo a autora Westbrook (2016) o 
protocolo recomendado é: 

1° GRE incoerente/ SE/ FSE T1 axial/coronal 
(Atua como localizador). 

2° SE/FSE T2 axial ou GRE T2 coerente (A 
projeção axial mostra a cartilagem articular e o 
lábio da glenóide). 

3° SE/FSE T1 coronal/oblíqua (São corte 
finos desde o infraespinal posteriormente até o 
supraespinhal anteriormente, em ângulo paralelo 
ao músculo supraespinhal). 

4° SE/FSE T2 coronal/oblíqua +/- supressão 
de tecido (Imagens com ponderação em T2 com 
supressão de gordura mostram nitidamente lesões 
musculares, lesão trabecular, líquido articular e 
lesões nos tendões). 



5° SE/FSE T1 oblíqua axial + supressão de 
tecido (São prescritos cortes/espaçamentos finos 
desde o topo da articulação acromioclavicular até 
abaixo da margem inferior da glenóide). 

Entre os entrevistados há muita diferença nos 
protocolos, pois cada clínica e hospital realiza uma 
rotina diferente, sendo os entrevistados “A” e “B” 
mais próximos da recomendação teórica, e outros 
profissionais “C”, ” D”, ” E” realizaram uma rotina 
que diverge da teoria bibliográfica. O profissional 
(A) realiza a seguinte sequência: Coronal T1, 
coronal DP, axial DP, axial T1FS, sagital Dp. O 
profissional (B) diz realizar essa rotina: Axial T2 
Spair, coronal T2 Spair, coronal T1, coronal T2 
puro, sagital DP Spir, sagital T2 puro. O 
profissional (C) realiza a rotina do hospital sendo 
ela: Axial DP, Sag Dixon, Cor DP e Cor T1. O 
profissional (D) apenas descreve realizar a rotina 
da clínica. O profissional (E) segue a seguinte 
rotina: Axial coronal e sagital Dp fat + sagital e 
coronal T1. 

O autor do referencial bibliográfico Andreas 
(2010) relata que as principais alterações 
encontradas na RM de ombro na investigação do 
manguito rotador são: tendões com sinal e 
morfologia alterados, aumento do sinal com 
alterações e com afinamento do tendão ou perda 
completa do tendão. As respostas dos profissionais 
divergem do referencial teórico por agregar alguns 
detalhes. Em relação a essas alterações o 
entrevistado “A” diz ter um hipersinal na lesão, o “B” 
cita ter lesões slap do acrômio, o entrevistado “C” 
relata a presença de tendinite e bursite, o 
profissional “D” explica que há uma lesão ou 
inflamação com hiper sinal que é demonstrada na 
sequencia FAT SAT, e o entrevistado “E” relata 
observar um edema local com rompimento do 
tendão, sendo este último o profissional que melhor 
se aproxima do referencial teórico. 
 
Considerações Finais 
 

A síndrome do manguito rotador é o nome 
utilizado para identificar lesões nos quatro músculos 
que atuam no movimento do ombro. As lesões que 
ocorrem nesses músculos geram dores e, em 
alguns casos, dificultam a mobilidade do indivíduo 
acometido pela síndrome. A ressonância magnética 
atua no diagnóstico preciso desta síndrome o que, 
por sua vez, proporciona ao paciente um tratamento 
mais adequado.  

Este trabalho foi realizado com auxílio de 
revisão de literatura e uma pesquisa de campo 
qualitativa. Com isso foi possível compreender 
como as imagens de ressonância magnética são 
produzidas, a constituição anatômica do ombro, o 
que é a síndrome do manguito rotador e como ela 
pode ser identificada por meio da Ressonância.  

A pesquisa qualitativa realizada com cinco 
profissionais da área da radiologia na cidade de 
Brasília-DF evidenciou algumas divergências entre 
as respostas obtidas e a literatura em relação ao 
protocolo do exame, a indicação do uso da 
Ressonância para diagnóstico e o achado mais 
comum na lesão do manguito rotador.  

O estudo se mostrou valoroso por indicar a 
ausência de padrão de protocolo para a realização 

do exame em aparelhos com a mesma capacidade. 
É de suma importância que outros profissionais 
também tenham este conhecimento para que seja 
possível realizar uma mudança visando a 
uniformidade de protocolo, para que não seja 
negligenciada a qualidade do exame e a sua 
relevância para um diagnóstico adequado.  

Um futuro estudo quantitativo poderá 
agregar ainda mais conhecimento nesse sentido e 
talvez esclareça quais variáveis são levadas em 
conta para que ocorram tantas diferenças de 
protocolos na ressonância.  
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Resumo 

Nos últimos anos, um dos avanços mais brilhantes da medicina foi o surgimento de técnicas de imagem como a tomografia 
computadorizada e a ressonância magnética. Essas técnicas são usadas com mais frequência em procedimentos de autópsia. Embora 
esses programas não possam fornece imagens reais do interior do corpo, eles permitem reconstruir regiões anatômicas e obter 
informações sobre diversos aspectos, como densidade, calibração, trajetórias possíveis e condições fotográficas, essas informações são 
armazenadas em um protocolo padrão denominado DICOM (Digital Imaging Communications in Medicine). Pode-se dizer que foi a partir 
daí que o termo "Virtópsia" tomou forma. A palavra "Virtópsia" é uma palavra híbrida que combina "virtual" e "autópsia". Essa tecnologia 
se propõe a substituir a necropsia com abertura de cadáver, que também é chamado de autópsia tradicional, por um sistema virtual, ou 
seja, para fazer um mapa interno do cadáver por meio de imagens, é chamado de autópsia virtual ou virtópsia. Esta pesquisa tem como 
objetivo realizar uma revisão da literatura sobre o uso da TC e RM na virtópsia e analisar as vantagens e desvantagens do uso desses 
métodos. A revisão literária foi realizada a partir de artigos científicos publicados, livros de imagiologia, clínica médica e medicina legal. 

Palavras-Chave: Virtópsia; DICOM; Autópsia; Tomografia Computadorizada; Ressonância Magnética. 

 
 

Abstract 

In recent years, one of the most brilliant advances in medicine has been the emergence of imaging techniques such as computed 
tomography and magnetic resonance imaging. These techniques are most often used in autopsy procedures. While these programs 
cannot provide actual images of the inside of the body, they can reconstruct anatomical regions and obtain information about various 
aspects such as density, calibration, possible trajectories, and photographic conditions, this information is stored in a standard protocol 
called DICOM (Digital Imaging Communications in Medicine). One could say that it was from this that the term "Virtopsy" took shape. The 
word "Virtopsy" is a hybrid word that combines "virtual" and "autopsy". This technology proposes to replace necropsy with opening of the 
cadaver, which is also called traditional autopsy, by a virtual system, that is, to make an internal map of the cadaver by means of images, 
is called virtual autopsy or virtopsy. This research aims to conduct a literature review on the use of CT and MRI in virtopsy and to analyze 
the advantages and disadvantages of using these methods. The literature review was performed from published scientific articles, imaging 
books, medical clinic and forensic medicine. 

Keywords: Virtosy; DICOM; Autopsy; Computed Tomography; Magnetic Resonance. 
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Introdução 

A Radiologia Forense iniciou após um ano da 
descoberta dos Raios X pelo então pesquisador 
alemão Wilhelm Conrad Roentgen em 1985, quando 
o mesmo observou a existência de projéteis de 
munição de arma de fogo alojadas na cabeça de uma 
vítima. Com o avanço na tecnologia, atualmente, é 
possível realizar uma autopsia de corpo inteiro sem a 
necessidade de perfusão, com exames não 
invasivos e precisos, com a obtenção de imagens 
com cortes coronais, axiais, sagitais e 
tridimensionais, com isso, por meio do diagnóstico por 
imagem e possível realizar o reconhecimento do 
corpo e artefatos, preservando o cadáver. 
(Mazzaroppe, 2016). 

A autópsia ou dissecção virtual é uma 
tecnologia forense que pode mapear digitalmente o 
interior de um cadáver por meio de inspeção de 
diagnóstico por imagem. Uma das vantagens é que 
não há necessidade de dissecar 

o cadáver para pesquisa. (Rodriguez, 2014; 
Marques, 2015). 

A autópsia virtual combina tomografia 
computadorizada post-mortem, imagem por 
ressonância magnética post-mortem, angiografia por 
tomografia computadorizada post-mortem e 
angiografia por ressonância magnética post- mortem 
e outros métodos usando autópsia e tecnologia de 
coleta de material minimamente invasiva para 
determinar a causa da morte do paciente. (Thali et al., 
2003; Dirnhofer et al., 2006; 
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Ibrahim; Zuki; Noordin, 2012; Flach et al., 2014; 
Grabher et al., 2017). 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma 
revisão de literatura sobre o uso da TC e RM na 
virtópsia e analisar as vantagens e desvantagens do 
uso desses métodos. 
 

Desenvolvimento 

Medicina Legal 

A medicina legal é uma disciplina médica, ela 
não é um ramo do direito pois quem exerce essa 
área é necessariamente um médico, nem é medicina 
assistencial pois ela não previne e muito menos cura, 
mas ela expõe, analisa ilustra e aconselha o leigo em 
situações médicas com a linguagem do claro e 
compreensível. (Patito,2000). O papel da medicina 
legal é aliar conhecimentos entre os médicos e 
outras áreas para poder resolver situações 
complexas, fazendo assim que a medicina isolada e 
outras áreas da ciência por si mesma não seriam 
capazes de resolver. (Patito,2000). 

Apesar que a medicina integra o corpo de 
conhecimento das ciências biológicas. Nele tem o 
homem que é definido como o "conjunto de 
conhecimentos fundações com postulados 
universais integrados em sistema orgânico destinado 
para prevenir doenças e restaurar a saúde das 
pessoas" Com isso a medicina está ligada com a 
ciência, sem deixar de lado as suas raízes que têm 
a origem na biologia, por conta disso quando se 
entra no campo social nenhum ser humano é capaz 
de ser biopsicossocial. (Patito,2000). 

A lei é um conjunto de princípios regras e 
preceitos aos quais o entrosamento humana estão 
sujeitas em toda a sociedade civil partindo das 
normas legais do poder social, querendo organizar a 
comunidade em ordem para o bem de todos. Assim 
a biologia e o direito estão em relação mútua e 
independente fazendo com que a medicina legal seja 
seu ponto de contato. A peculiaridade constrói 
pontes entre o direito, sociologia, a justiça, a 
medicina, todas trabalhando juntas para unir, 
reconciliar e tornar mais forte os valores que são 
complementares. (Patito,2000). 
 
Radiologia Forense 

Historicamente a radiologia forense foi inserida 
um ano após a descoberta dos raios x em 1895, pelo 
físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen. Com isso 
em 1896, ele demostrou que encontrou balas de 
chumbo na cabeça de uma vítima que foi ferida 
durante a guerra, fazendo assim ele ser o primeiro 
pioneiro a ajudar a elucidar a causa da morte. 
Esse registro abriu espaço para assim ser feito o uso 
do método para identificação humana forense. A 
primeira identificação completa radiológica 
aconteceu no ano de 1927, sendo publicado somente 
em 1952 o primeiro trabalho sobre a técnica 
radiográfica que 

foi feito num processo de identificação de corpos que 
sofreram acidentes e desastres em massa. 
(Camargo; Farias, et al.,2019). 

A radiologia Forense é um método científico no 
qual se tem fins jurídicos, sociais, sendo assim ela 
aplica a ciência forense para solucionar diversos 
crimes, documenta provas que garantem 
culpabilidade, inocência e até mesmo provas para a 
existência de um fato. Mesmo com o avanço 
científico a radiologia forense vem contando com 
diversas subdivisões e modalidades diagnosticas 
que contribuem para a técnica forense sendo elas a 
ressonância magnética, tomografia computadorizada 
e radiologia odontológica. (Camargo; Farias, et 
al.,2019). 
 
Autópsia 

A necropsia e o mecanismo tradicional de 
estudo para patologia de doenças ou lesões. A 
palavra necropsia deriva do grego nekrós (cadáver) 
e ópsis (visão), que significa “inspeção do cadáver”. 
A Sociedade Brasileira de Patologia (2016) interpreta 
necropsia como a dissecção a fim de apontar por meio 
de analise a causa do óbito ou a natureza da doença. 
De acordo com Ramos. (2010), estão certas as 
grafias: autopsia, autópsia, necrópsia e necropsia. 

O começo da autopsia se confunde com o da 
própria medicina estando intensificamente 
conectado ao estudo da anatomia humana. Seus 
primeiros registros se dão entre o século II A.C com 
dissecações feitas por Herófilo e Erasístrato. Porém 
a partir do ano 150 A.C a dissecação humana foi 
banida em grande parte da Europa por razões 
religiosas e éticas, sendo apenas aceito a dissecção 
em animais. (Petry, 2017). 

Com tudo no século IX, voltou-se a estudar o 
corpo humano pós morte, especialmente graças à 
escola de medicina de Salerno na Itália. Já no Brasil 
nos primeiros anos da colonização portuguesa a 
dessecação em humanos não era permitida, não se 
tendo registro da primeira autopsia realizada no 
Brasil, no entanto em 1636 o então medico holandês 
Willem Pies, desembarcou no Brasil e iniciou uma 
missão cientifica nos territórios sob poder holandês, 
realizando autopsias clinicas em nosso pais. (Petry, 
2017). 
 
Virtópsia 

A Virtopsia ou autopsia virtual é um método 
dedicado para contribuir na autopsia forense, que foi 
criado nos anos 2000 por Richard Dirnofher, diretor 
do centro Médico universitário de Berna na Suíça, 
com a suposição de que essa técnica possibilitaria 
informações adicionais a necropsia, tendo como 
objetivo desenvolver e validar novas análises que 
permitissem uma necropsia virtual com uma mínima 
invasão. (Sampaio; Carinhato; Masseno, 2017). 

A palavra “Vitorpsia” constitui em um conjunto 
de métodos para fins forenses que podem 



ser feitas em documentos obtidos pela radiologia 
digital. Tais técnicas tem aplicações em patologias e 
em Clínica Forense. (Sampaio; Carinhato; Masseno, 
2017). A autopsia virtual pode ser aplicada em 
amplas situações dentro da área forense, como, 
investigação tanatólogica, identificações de corpos 
putrefatos e carbonizados, casos de desastre em 
massa, exames antropológicos, estimativa de idade 
e análise de lesões cutâneas. (Junior; Souza; et al., 
2012). 

Em corpos afogados consegue-se obter 
informações sobre o volume, densidade, tamanho 
dos pulmões e a quantidade de líquido, conseguindo 
assim auxiliar no diagnóstico da causa da morte. 
(Junior; Souza; et al., 2012). Embora o enorme 
objetivo da virtopsia seja substituição total de uma 
autopsia convencional, em muitos lugares ela e 
apenas usada como o complemento da mesma. 
(Santos, 2017) 

A Tomografia computadorizada (TC) é um 
meio de diagnóstico por imagem que utiliza os Raios 
X e concede a visualização de estruturas anatômicas 
em cortes finos e consecutivos de diferentes ângulos 
com alto nível de definição. (Cavalari; Picka, 2017) A 
TC identifica com precisão corpos estranhos e 
pequenos fragmentos sendo muito vantajoso para 
determinar a causa da morte, sendo aconselhada 
para que seja realizada uma tomografia antes da 
autopsia convencional, permitindo assim um 
planejamento prévio, assim, orientando o médico 
legista ou patologista no caso de morte suspeita de 
homicídio. (Cavalari; Picka, 2017). 

Os exames post mortem serve para identificar 
e localizar projeteis, feridas de entrada e saída, 
descrever o percurso da bala, podendo também 
ajudar no reconhecimento da munição utilizada, do 
modelo de arma usada, reconstrução e comparação 
das características da vítima quando necessário. 
(Dias; Souza; et al., 2016). O exame forense de 
lesão por projeteis de arma de fogo (PAF) no crânio 
requer uma descrição precisa do trajeto do projetil e 
do trauma associado às estruturas cerebrais. Esses 
conhecimentos são necessários para a conclusões 
sobre a capacidade de defesa da vítima e uma 
concebível reconstrução do local do crime a partir da 
angulação do ferimento. (Dias; Souza; et al., 2016). 

A Ressonância Magnética (RM) é outro meio 
de diagnóstico que também permite a visualização 
de estruturas internas do corpo, no entanto diferente 
da TC a RM tem a concepção das imagens mediante 
da comunicação de um campo magnético com 
prótons de hidrogênio, que proporciona o envio de 
um pulso de radiofrequência. O sinal é captado entre 
uma bobina de radiofrequência e logo após é 
processada e convertida em informação ou em 
imagem. (Cavalari; Picka, 2017). Em um estudo 
realizado por Hart entre 1990 e 1993, RM permitiu 
verificar edema cerebral e contusões, lesões de 

hipóxia, herniação cerebral, hemorragias vítreas e 
hemorragias subdurais. Com tudo não foi capaz de 
identificar hemorragias subaracnóidea, da bainha do 
nervo ótico é também não foi possível a identificação 
da separação de suturas cranianas. Porém a RM foi 
mais eficaz para lesões intra- axiais, evidenciadas 
pela autopsia. (Texeira; Vieira, 2015). 
 
Aplicações Software na Virtópsia 

O software é uma nova tecnologia digital 
utilizada para realizar autópsias usando imagens e 
permitindo uma visualização com alta definição. A 
autópsia é realizada pelo patologista e/ou 
radiologista com o auxílio da reconstrução das 
imagens obtidas do corpo em 3D com alta definição, 
geradas usando dados DICOM da varredura do 
corpo inteiro. É a este procedimento que se designa 
por Autópsia Digital onde patologistas e radiologistas 
forenses são capazes de realizar extensa 
investigação forense para determinar a causa e 
circunstância da morte. Nunca é demais salientar 
que caso os achados da autópsia digital não sejam 
conclusivos, o patologista forense deve prosseguir 
com a autópsia clássica. 

Estes procedimentos estão sendo usados na 
tanatogia, patologia e traumatologia forense. Em 
Histopatologia, seu uso foi ampliado a partir da 
morfometria de diferentes estruturas para aplicações 
sofisticadas em citogenética. Na ciência forense, 
algumas dessas técnicas foram utilizadas para o 
desenvolvimento de pegadas e marcas de sapatos. 
(Jackowski C.; Thali M.; et al., 2005). As aplicações 
em antropologia forense incluem a estimativa da 
idade dos restos esqueléticos por meio dos dentes, 
ou estudos comparativos em crânios para fins de 
identificação. Da mesma forma, a sua utilização 
dentro do amplo campo de avaliação de lesões 
corporais. (Jackowski C.; Thali M.; et al., 2005). 

O sistema DICOM pode ser visto como um lote 
de imagens que são descritas e ordenadas por um 
arquivo índice, chamado DICOMDIR. Cada arquivo 
DICOM consiste em um cabeçalho, que contém 
dados do paciente junto com os dados de aquisição 
(tipo de técnica de imagem, calibração etc.) e dados 
de imagem (informações 2D ou 3D). (Clunie, 
D.,2000). DICOM (Digital Imaging Communications 
in Medicine) tem como finalidade padronizar as 
imagens diagnosticadas, é um conjunto de 
protocolos e formatos gráficos possibilitando que 
essas imagens, dados e informações associadas 
sejam trocadas entre equipamentos de imagem, 
computadores e hospitais, estabelecendo assim 
uma linguagem universal entre equipamentos de 
marcas diferentes que no geral não são compatíveis 
(DICOM,2014). 

Trata-se de um formato em expansão, que 
não se limita ao campo da análise de imagem. Por 
exemplo, foram relatadas experiências sobre a 



integração desses arquivos com programas de 
exibição de imagens e informações médicas, a fim de 
poder utilizá-los eficazmente em apresentações 
médicas. Existem plug-ins publicados que podem 
ser usados para carregar arquivos completos de 
pacientes nestas apresentações ou em aplicações 
específicas. (Haider, M. A., 2003). Na maioria dos 
sistemas de imagem tem arquivos DICOM, mas há 
equipamentos que geram formatos específicos. Para 
tais arquivos de imagem, estão disponíveis 
ferramentas de conversão DICOM. (Haider, M. A., 
2003). 

Software PACS API: a Virtópsia utiliza as 
técnicas de API (análise e processamento de 
imagem) em imagens digitais de dispositivos 
radiológico (principalmente TC e RM). Essas 
técnicas podem ser definidas como um conjunto de 
procedimentos de natureza manipulável ou 
mensurável que são aplicados sobre uma imagem 
digital com uma finalidade científica. (Aso, J.; et al., 
2005). Estes programas de computador permitem a 
realização de procedimentos API. Existem muitas 
aplicações comerciais no mercado que podem 
realizar tarefas de visualização DICOM e API. 
Entretanto, seu custo não é acessível para todos os 
centros, o que não nos impede de utilizar outros 
procedimentos. (Aso, J.; et al., 2005). 

Felizmente, há uma abundância de programas 
que, além de ler arquivos DICOM e possibilitar sua 
visualização, incorporam rotinas API, algumas delas 
permitindo a geração ou leitura de modelos 
tridimensionais. Alguns são freeware ou shareware, 
outros são comerciais. Alguns telespectadores 
DICOM de domínio público têm até mesmo 
capacidades cliente-servidor. (Aso, J.; et al., 2005). 
Muitos scanners de TC e RM têm seu próprio 
software capaz de realizar estas tarefas, incluindo 
reconstruções tridimensionais. Entretanto, 
acreditamos que as tarefas API devem ser realizadas 
mais do lado do cliente (usuário) do que do lado do 
servidor (radiologia), pois o cliente é aquele que sabe 
para o que pretende utilizá-las. (Aso, J.; et al., 2005). 
 
Técnicas de Análise 

São operações de natureza mensurável 
realizadas sobre uma imagem, cujos resultados se 
destinam a fornecer informações sobre algumas das 
características do objeto ou objetos aos quais a 
imagem corresponde. Os cálculos são o elemento 
principal do que é analisado. Não utilizam funções 
para manipular a imagem, pois isto seria mais um 
processo, mas pretendemos obter dados numéricos 
sobre o objeto ao qual a imagem pertence, 
analisando-o. 

Podemos assim medir seu tamanho, forma, 
perímetro, número de objetos dados, densidade 
óptica, cor, distância entre objetos ou formas, 
ângulos, trajetórias etc. As técnicas podem, portanto, 
incluir: Morfometria; Densitometria; Reconstruções 
Tridimensionais; Colorimétrica, e outros recursos 
tecnológicos. Qualquer uma 

destas técnicas pode ser usada em virtópsia, tanto 
na análise como no processo. A vantagem é que 
podemos fazer isto interativamente e sem alterar o 
modelo, que estará sempre disponível para uma 
análise mais interativa. Alguns chamaram de 
visualização interativa de imagens a possibilidade 
de examinar os arquivos obtidos por técnicas de 
radiologia digital, interagindo em tempo real com 
as imagens obtidas. Esta é, na realidade, uma 
combinação de técnicas de processamento e 
análise de imagem, pois podemos girar a imagem, 
melhorá-la, ampliá-la, medi-la, convertê-la em um 
modelo tridimensional, que, por sua vez, pode ser 
manipulado etc. (Fotos 1 e 2). (Aso, J.; et al., 
2005). 

 
Figuras 1 e 2: Visão geral do abdômen após reconstrução 
tridimensional de uma tomografia computadorizada abdominal. 
Observe a definição perfeita da pele e dos pontos de referência 
anatômicos. Mesmo a folha que cobre o púbis é visível, o que 
dá uma ideia da definição dos dados contidos no DICOM. A 
imagem 2 mostra a aparência dos músculos da parede 
abdominal anterior após a fixação e a remoção virtual da pele e 

tecido celular subcutâneo. 
 

 
Fonte: (Aso J.; et al., 2005). 

O que está visualização interativa permite é 
aplicar todo o poder dos recursos API ao estudo de 
um arquivo contendo informações corporais, e 
fazer isso em tempo real. (Aso, J.; et al., 2005). As 
aplicações desta visualização no campo forense, 
tanto no vivo como no cadáver, são incomuns. 
Portanto, da mesma forma que um patologista 
forense precisa estar familiarizado com técnicas de 
exame macro e microscópico, a virtópsia requer 
que o projetor virtual tenha um conhecimento 
profundo dos recursos computacionais que tornam 
possível este processamento de imagem digital. 
Abaixo está relacionado alguns deles: (Aso, J.; et 
al., 2005). 

 

• Morfometria 

Trata-se de fazer medições em uma imagem 
em relação aos parâmetros relacionados à sua 
forma e dimensões, dos quais podemos extrair 
aqueles análogos que correspondem ao objeto ao 
qual a imagem pertence. Como os arquivos 
DICOM contêm informações muito precisas sobre 
a calibração, podemos realizar todos os tipos de 
medições neles (ângulos, distâncias, perímetros, 
trajetórias etc.). Essas medições são 
extremamente úteis no estudo forense de lesões. 
(Aso J, Martínez Quiñones, JV, et al., 2005). A 



morfometria pode ser realizada no volume 
tridimensional do corpo, com suas medidas reais, o 
que é uma grande vantagem. Da mesma forma, 

o modelo pode ser interagido para simular 
aberturas, segmentar regiões de interesse, isolar 
órgãos e muito mais. A autópsia torna-se algo 
virtual que não invalida nenhuma operação 
anatômica subsequente, mas a direciona ao ser 
capaz de antecipar seus achados. (Aso J, Martínez 
Quiñones, JV, et al., 2005). 

• Densitometria 

É baseado na existência de uma 
correspondência entre a densidade óptica da 
imagem (OD) e a intensidade ou luminosidade de um 
pixel na imagem. Na antropologia forense, o estudo 
das densidades ósseas pode ser relevante no 
diagnóstico da data da morte. (Aso, J.; et al., 2005). 
De acordo com Fragoso e Vieira (2000) existe ainda 
a densitometria radiológica de dupla energia, sendo 
um método não invasivo que se utiliza para medir o 
conteúdo mineral ósseo, a quantidade de gordura 
corporal e a quantidade de massa isenta de gordura 
feita sobre da quantificação da quantidade de feixe 
de raio-x que é retardado ao atravessar aquelas 
superfícies. 

• Reconstruções Tridimensionais 

As reconstruções tridimensionais são uma das 
técnicas que produzem os resultados mais 
espetaculares na análise de imagens ligadas à 
autópsia (fotos 3 e 4). Seu uso como elemento capaz 
de fornecer informações sobre os ferimentos e 
como um padrão reconstrutivo  do evento foi 
recentemente enfatizado. (Aso J, Martínez Quiñones, 
JV, et al., 2005). 

Figuras 3 e 4: Imagens de virtopia toraco-abdominal. Em 3, a 
maioria das vísceras abdominais são visíveis, assim como 
estruturas retroperitoneais como o uréter direito e intestino 
delgado. O exame foi realizado em um sujeito vivo, com 
contraste de bário, razão pela qual o estômago e o intestino 
delgado são tão visíveis. A aorta e a bifurcação ilíaca também 
são visíveis. Em 4, a mucosa gástrica é visível, pois o estômago 
foi virtualmente cortado 

 
Fonte: Aso J, Martínez Quiñones, JV, et al., 2005. 

Por meio deste procedimento podemos gerar 
um modelo tridimensional do caso que, por sua vez, 
pode ser submetido a uma visualização interativa. 
Podemos processá-la virtualmente, cortando-a em 
qualquer direção que quisermos, subtraindo 
elementos como peças macias, osso etc. (Fotos 5 e 
6); volumes, trajetórias, ângulos ou qualquer outro 
elemento morfométrico podem ser calculados, com o 
interesse óbvio que isso tem na reconstrução dos 
fatos e na apresentação no fórum. Estas técnicas 
também podem ser 

aplicadas tanto ao cadáver quanto ao corpo vivo, 
o que significa que vão além do campo de ação da 
patologia pós-mortal para entrar plenamente na 
avaliação dos danos corporais. Nós o usamos na 
análise das fraturas da coluna vertebral para 
determinar o mecanismo de produção, com muito 
bons resultados (Foto 7). (Aso J, Martínez 
Quiñones, JV, et al., 2005). 

Figuras 5 e 6: Uma das vantagens da virtopia é a interação em 
tempo real com o modelo, permitindo que o modelo seja 
submetido a extrações de elementos ou cortes ou 
segmentações. Nas imagens, o esqueleto toraco-pelvico e 
diferentes órgãos, como o rim, são órgãos como o rim de 
diferentes ângulos e diferentes perspectivas. 

 

 
Fonte: Aso J, Martínez Quiñones, JV, et al., 2005. 

Figura 7a: Assunto com tetraplegia de entrada após um 
acidente de trânsito. Esta imagem mostra uma reconstrução 
tridimensional a partir da tomografia computadorizada. Uma 
anomalia de alinhamento C4, C5 é visível, mas nenhuma fratura 
é visível. A estrutura circular em primeiro plano é o tubo 
nasogástrico. Figura 7b: Uma fatia virtual da sonda foi feita para 
ver as estruturas ósseas. O deslocamento lateral do C4 é 
evidente. 

 

 
Fonte: (Aso J, Martínez Quiñones, JV, et al., 2005. 

Os arquivos de imagem também contêm 
informações sobre a estrutura molecular e mineral 
do espécime, para que no futuro as propriedades 
físicas e químicas do objeto (resistência, 
elasticidade, coeficiente de atrito, peso, 
deformabilidade etc.) possam ser adquiridas pela 
reconstrução. Isto é de grande importância na 
reconstrução 3D, pois se soubermos, por exemplo, 
quais são as características físicas de uma 
cabeça, saberemos, por exemplo, que força deve 
ser aplicada para quebrar o osso nesse caso, o 
que seria enormemente útil do ponto de vista 
médico-legal. (Buck, U.; Naether, S.; Braun, M.; et 
al., 2006). Também é possível, conhecendo estas 
características, reconstruir em animação, por 
exemplo, um soco que atinge o sujeito no chão ou 
qualquer outro tipo de evento com grande 
fidelidade e resolver problemas como o modo de 
produção de lesões cranianas etc. (Buck, U.; 
Naether, S.; Braun, M.; et al., 2006). 



Virtópsia e suas aplicações na Radiologia Forense 

• Patologia Forense 

A patologia Forense estuda as principais 
aplicações no campo de lesões e causas de mortes, 
identificando assim os hematomas ocultos, estudo 
dos impactos causados nas vítimas, trajetórias de 
lesões, como armas de fogo ou facas, tornando se 
extremamente uteis no esclarecimento dos casos. 
Com isso as medidas morfométricas das lesões 
precisas permitindo assim uma documentação 
exaustiva do caso, o que pode causar uma 
reexaminada inúmeras. A etiologia e a causalidade 
das lesões são sempre estudadas de uma forma 
muito especifica. Um exemplo disso é quando há 
uma fratura craniana ou até mesmo espinhal que 
pode ser avaliada com muita precismo por conta de 
seus detalhes morfológicos podendo assim ser 
gerada num modelo tridimensional igualmente com 
o qual pode ser verificado no mecanismo de 
produção, isso ocorre também em lesões de ossos 
longos, tornando esse procedimento extremamente 
útil quando é feito em tridimensional. (Aso, J.; et al., 
2005). 

• Antropologia Forense 

Nos últimos 15 anos a antropologia forense 
teve um grande crescimento e desenvolvimento, de 
um início centrado nas metodologias da 
antropologia biológica e com o foco na identificação, 
isso fez a antropologia forense ser mais autônoma 
do que quando se fala da necro identificação, e 
desempenha um trabalho excepcional na 
interpretação das lesões traumáticas ósseas, essa 
identificação passou a contar também quando se 
trata dos indivíduos vivos. (Cunha, 2017). 

Quando se tem uns casos que necessitam da 
perícia antropológica forense entra em conta não só 
ossos e esqueletizados, mas também corpos em 
vários estados de preservação, que são capazes de 
mostrar um caso típico e até mesmo cadáveres 
recentes onde não é possivel mais ver os traços 
fisionômicos sendo impossível de ter o 
reconhecimento ou lesões traumáticas ósseas. 
(Cunha, 2017). 

Geralmente os casos são executados nos 
institutos de médico legais, mas os antropólogos 
forenses (AFS) trabalham junto com as equipes 
multidisciplinares que realizam a perícia no âmbito 
de crimes contra a humanidade. A formação 
acadêmica dos antropólogos forenses vai desde a 
biologia, medicina e a antropologia biológica, mas 

nos EUA e na Europa o ensinamento é diferente 
pois lá os antropólogos não podem ser cirurgiões 
dentistas (odontólogos). (Cunha, E, 2017). 

• Tanatologia 
A tanatologia é uma área do conhecimento 

e de aplicação que envolve cuidados a pessoas 
que estão em processos de morte pela perda de 
pessoas significativas, em decorrência de 
comportamentos autodestrutivos, suicídio, 
processo de adoecimento, ou até mesmo por 
causas externas, pela pressão que é a vivência no 
dia a dia no seu local de trabalho e em casa. 
(Kovacs, 2008). 

A definição de tanatologia é a morte, com 
fenômenos cadáveres e legislação, ele também se 
estuda diferentes modalidades de morte, tais como 
a morte violenta, a morte subida que vai do bebe 
do feto de recém-nascido, criança e do adulto. 
(Patito, 2000). Para fazer a realização do estudo 
bioquímico do cadáver é necessário a 
espectroscopia de ressonância magnética esse 
equipamento permite uma verdadeira histoquímica 
não invasiva, com ele conseguimos identificar, 
calcular elementos como por exemplo a data da 
morte. Temos também os procedimentos 
desintrometricos que com eles são possíveis 
investigar os restos de ossos. (Aso, J.; et al., 2005). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a virtópsia é capaz de 
atender e guiar perfeitamente um exame pericial, 
utilizando a tomografia e a ressonância magnética, 
permitindo assim elucidar evidencias fornecendo 
resultados conclusivos e alterações que possam 
passar despercebido ao olho humano. Nota se 
também a proteção e a segurança para os 
profissionais da área que a virtópsia oferece, 
evitando o contato físico com fluidos corporais ao 
decorrer do procedimento, impedindo assim riscos 
de contrair doenças infectocontagiosas. Os 
benefícios em relação ao método convencional 
estão na qualidade das provas oferecidas, 
localização de projeteis e agentes lesivos alojados, 
esclarecimento da causa da morte e traumas 
sofridos sem a necessidade de cortes. Entretanto 
a virtópsia não consegue substituir uma autopsia 
convencional e sim sendo utilizada como um 
complemento para esclarecer e prover melhores 
resultados. Visto que a autopsia e considerada 
uma técnica padrão ouro para a área forense. 
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Resumo 
O Alzheimer é um tema que gera muita curiosidade, como ocorre, por qual motivo, a pessoa diagnosticada com essa patologia em 
específico passará por quais dificuldades, porém se aborda também a forma de diagnóstico, técnicas da medicina nuclear, com o 
aparelho PET/RM, que traz mais curiosidades quanto a que características pode possuir para prometer tanta eficácia. Uma pessoa que 
possui essa patologia apresenta uma atrofia cerebral e a presença de proteínas anômalas, chamados de emaranhados neurofibrilares, 
uma disfunção na proteína Tau, a responsável pela fixação das estruturas que compõem os neurônios incapacitando a fluidez de 
transmissão de moléculas e neurotransmissores causando a morte da célula. o exame PET tem a capacidade de mostrar tal objeto 
estudado em pleno funcionamento a um nível celular, através da administração de uma substância radioativa, chamada de traçador, que 
quando absorvida pelo organismo, emite radiação que é captada pelo equipamento e transformada em imagem. A ressonância magnética 
é um equipamento que emite ondas de radiofrequência em um grande campo magnético, influenciando diretamente nas moleculas de 
hidrogenio, mais especificamente no próton que essa molécula possui, produzindo um sinal uma corrente elétrica que é induzida a uma 
bobina receptora e trabalhada até virar imagem. O PET/RM reuniu os dois modos de aquisição de imagens.  Se tornando extremamente 
eficaz para o diagnóstico do Alzheimer, em qualquer que seja o estágio da doença em que o paciente se encontre. Sendo o objetivo 
principal mostrar como o PET/RM é utilizado no diagnóstico. 
 
Palavras-Chave: Alzheimer. PET/RM. Traçador.   
 

Abstract 
 
Alzheimer's is a topic that generates a lot of curiosity, as it happens, for what reason, the person diagnosed with this pathology in particular 
will go through what difficulties, but the form of diagnosis, nuclear medicine techniques, with the PET/MRI device is also addressed. , 
which brings more curiosities as to what features it can have to promise such effectiveness. A person who has this pathology has brain 
atrophy and the presence of anomalous proteins, called neurofibrillary tangles, a dysfunction in the Tau protein, which is responsible for 
fixing the structures that make up neurons, disabling the fluidity of transmission of molecules and neurotransmitters causing death of the 
cell. the PET exam has the ability to show this studied object in full operation at a cellular level, through the administration of a radioactive 
substance, called a tracer, which when absorbed by the body, emits radiation that is captured by the equipment and transformed into an 
image. Magnetic resonance is a device that emits radio frequency waves in a large magnetic field, directly influencing hydrogen molecules, 
more specifically on the proton that this molecule has, producing an electrical current signal that is induced to a receiving coil and worked 
until it turns Image. PET/RM brought together the two modes of image acquisition. Becoming extremely effective for the diagnosis of 
Alzheimer's, whatever the stage of the disease in which the patient is. The main objective being to show how PET/MR is used in diagnosis 
 
Keywords: Alzheimer's. PET/RM. Tracer. 
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Introdução 
 
          A doença de Alzheimer (DA) é uma doença 
degenerativa que ataca o cérebro. Se caracteriza 
por uma perda progressiva das capacidades de 
pensar, raciocinar, memorizar, associada a 
alterações da linguagem e do comportamento.  
Sua idade média para o início do Mal de Alzheimer 
é partir dos 60 anos. (Boa Saúde, 2021).  

A imagem de PET / MR é usada 
monitorando e avaliando a função do cérebro, 
juntando informações moleculares e do 
metabolismo. A imagem  combinada de PET / MR 
melhorou a potência diagnóstica para a doença de 
Alzheimer, permitindo diagnósticos adiantados e 
exatos e a melhor eliminação de diagnósticos 
diferenciais. (Moretti; Medeiros, 2019). 

A ressonância magnética é um equipamento 
que emite ondas de radiofrequência (RF) em um 
grande campo magnético, onde possui uma 

determinada frequência que por consequência 
emitem um sinal que pode ser sintonizado com 
uma antena e transformado em imagem. (Hage; 
Iwasaki, 2009). 

A tomografia por emissão de pósitrons, ou 
PET, como o próprio nome diz, é um mapa da 
distribuição de um radiofármaco emissor de 
pósitrons em um determinado corte do corpo. 
(Robilotta, 2006).   

A grande importância da fusão do PET RM, 
é a identificação de alterações metabólicas em 
pequenas estruturas onde se tem difícil localização 
anatômica pelo PET, como o hipocampo por 
exemplo, que está relacionado com o déficit 
cognitivo e a doença de Alzheimer. (Alves; 
Fonseca, 2015).  

Este trabalho tem o objetivo de avaliar sobre 
o PET/RM sendo aplicado na doença de 
Alzheimer, através de uma revisão bibliográfic
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Desenvolvimento 
 

A doença de Alzheimer (DA) foi descrita pela 
primeira vez 1906 pelo neuropatologista Alois 
Alzheimer. Essa doença tem características 
neurodegenerativas causadas pelas mortes 
celulares cerebrais, seu aparecimento é insidioso 
de forma progressiva e irreversível. (Smith, 1999). 

O mal de Alzheimer pode acarretar sintomas 
como a demência ou a perda das funções 
cognitivas como, memória, orientação, atenção e 
linguagem. O mais comum é o aparecimento desta 
patologia em média aos 60 anos de idade, 
chamado de acontecimento tardio, ou em média 
aos 40 anos de idade como acontecimento 
precoce por causa da recorrência familiar. (Smith, 
1999). 

O cérebro de uma pessoa que possuí essa 
patologia apresenta uma atrofia cerebral e a 
presença de proteínas anômalas, chamados de 
emaranhados neurofibrilares. Esses emaranhados 
aparecem devido a uma alteração química na 
estrutura da proteína Tau, que é responsável pela 
formação de microtúbulos que transportam 
nutrientes e informações dos prolongamentos dos 
neurônios do seu corpo celular.  Quando essa 
proteína é modificada leva a uma desestabilização 
que por consequência leva a um colapso e 
apoptose celular. (Pivetta, 2008). 

A ressonância magnética é um equipamento 
que emite ondas de radiofrequência (RF) em um 
grande campo magnético, onde possui uma 
determinada frequência que emitem um sinal que 
pode ser sintonizado com uma antena e 
transformado em imagem. (Hage; Iwasaki, 2009). 

Para a ressonância funcionar corretamente 
é preciso dos núcleos de determinados elementos, 
o núcleo mais utilizado é do hidrogênio, pois é o 
mais simples. O hidrogênio tem um próton, ou seja, 
possui spin e momento magnético que os fazem 
girar nos eu próprio eixo.  São os mais indicados 
para a formação de imagem por RM por ser 
abundante do corpo humano e a capacidade de 
produzir o maio sinal de radio de todos os núcleos 
estáveis existentes. (Hage; Iwasaki, 2009). 

No RM o sinal é produzido pelo momento 
magnético do próton, sendo uma corrente elétrica 
que é induzida a uma bobina receptora. Todos os 
prótons devem ser organizar para mandar um 
único e grande sinal que seja detectável no corpo. 
(Hage; Iwasaki, 2009). 

Depois no processo de emissão de energia 
para o ambiente os spins passam por um processo 
de relaxamento e que são definidas duas 
constantes chamadas de T1 e T2. Após um pulso 
de RF de 90 graus é preciso de tempo de 
requerimento de 63% para a obtenção do T1. Já 
em relação ao T2 os valores estão entre 50 msec 
até 250 msec, ocorrendo um plano transverso 
chamado de relaxação transversal. (Hage; 
Iwasaki, 2009). 

Os efeitos de relaxação dos fatores 
intrínsecos promovem um tipo notável de contraste 

das partes moles em uma ressonância magnética 
diferente da tomografia computadorizada. (Hage; 
Iwasaki, 2009). 

Foi explicado o funcionamento individual do 
PET e da Ressonância Magnética, o PET/RM 
reuniu os dois modos de aquisição de imagens 
permitindo que as características de cada método 
sejam somadas, fundidas para que a percepção do 
objeto anatômico aumente e seja melhor estudado. 
Quando voltado para o estudo do Alzheimer, o 
PET fornece as atividades cerebrais do paciente e 
o RM fornece as características estruturais dos 
cérebro, as duas informações fundidas dando uma 
qualidade de diagnóstico impressionante. 
(Menezes, 2015). 

As principais fabricantes do PET/RM são: a 
Philips que desenvolveu a Ingenuit TF PET/MR, a 
GE que desenvolveu a Signa PET/MR e a Siemens 
que desenvolveu a Biographm RM. A priori elas 
têm como principais características aplicações de 
mensuração e acurácia adquiridas por meio de um 
campo magnético de força 3T, com pulso 
sequenciado e opções de imagens (oncologicas, 
neurologicas, cardiacas e etc), corretor automatico 
de atenuação PET que permite mapear a 
atenuação e corrigi-la, componentes materias que 
permitem alta sensibilidade, resolução espacial e 
muitas outras aplicações.(Siemens AG, 2011; 
Philips, 2011; GE, 2014). 

O PET e o RM são dois equipamentos que 
podem ser utilizados para a visualização do 
sistema nervoso central (SNC), de forma a ser 
estudado os distúrbios que possam vir acometer 
essa área. (Moretti; Medeiros, 2019). 

Com a ressonância magnética podemos ter 
imagens estruturais das partes moles do cérebro 
com uma boa resolução espacial e do contraste 
tecidual. O PET tem o objetivo de mostrar a 
funções fisiológicas sobre o metabolismo cerebral. 
(Queiroz et al, 2018).  

A doença de Alzheimer (DA) é considerada 
uma patologia neurodegenerativa, progressiva e 
mortífera; atuando no hipocampo que por 
consequência trás alguns sintomas como a perda 
de memória, alterações comportamentais entre 
outros... Dessa forma pode ser diagnosticada com 
uso de PET/RM para posteriormente ser tratada 
com ajuda de um profissional qualificado. (Moretti; 
Medeiros, 2019). 

As principais características da DA pode ser 
visualizada pelo exame de imagem, sendo assim 
possível distinguir a possibilidade daquele 
paciente está ou não sendo acometido por essa 
patologia. (Moretti; Medeiros, 2019). 

Como na RM é muito notório os tipos de 
lesões na estrutura cerebral, é muito comum 
pacientes terem o diagnóstico voltado para outras 
patologias, pois é pouco especifico para a DA. Por 
isso, a junção das imagens estruturais da 
ressonância magnética com o metabólico do PET 
mostram-se uma ferramenta considerável na 
classificação correta desta doença (Figura 1). 
(Cavalcante; Gondim et al, 2010).   



Figura 1: Imagem de PET/RM em paciente com alzheimer  

 
Fonte: Cavalcante; Gondim, 2010. 
 

Nos exames realizados com os 
equipamentos de PET/RM o traçador utilizado é o 
18F-fluordesoxiglicose (18F-FDG). Esse 
radiotraçador possui características para detecção 
de alterações anatômicas e funcionais do 
organismo, havendo alta compatibilidade com as 
áreas que tiveram um crescimento metabólico de 
glicose. (Moretti; Medeiros, 2019). 

O 18F-FDG é considerado um 
biomarcador universal neuronal e de integridade 
sináptica, sendo o principal radiofármaco utilizado 
em doenças neurodegenerativa devido a sua 
harmônica conexão com as oscilações de 
necessidade glicolítica do tecido cerebral. Em 
relação ao Alzheimer, há uma menor captação do 
radiofármaco durante a aquisição das imagems, 
onde é reduzida a acumulação do traçador nas 
áreas tempoparientais do cérebro indicando uma 
possível existência da doença. (Vieira, 2016) 

O paciente deve fazer jejum por 4-6 horas 
antes do exame incluindo bebidas, exceto água, 
para reduzir os níveis fisiológicos de glicose e 
insulina. Soro glicosado e alimentação parenteral 
também devem ser suspensos por 4-6 horas 
antes. Hidratação oral com água deve ser 
estimulada. (Medilaudo, 2021).  

Há um protocolo a ser seguido quando o 
exame é feito para um possível diagnóstico de 
demência. É feito uma ressonância magnética de 
crânio onde o uso do contraste não é necessário e 
são feitos sequências de tomadas de imagem em 
sagital T1, axial T2, axial FLAIR, axial difusão, 
mapa ADC, axial gradiente Echo/ SWI, coranal T2 
e coronal FLAIR. As sequências em coronal devem 
ter cortes mais finos e perpendiculares ao 
hipocampo. (Medilaudo, 2021). 
 
Considerações Finais 
 

Por meio deste foi mostrado a importância 
que o PET/RM pode significar para o diagnóstico 
de Alzheimer, pôde-se identificar que por se tratar 
de uma doença progressiva, adicionando o fato de 

ser degenerativa, o paciente que a possui precisa 
ter o diagnóstico mais capaz em um menor espaço 
de tempo possível, visto que a forma de ver e 
interagir com o que está a sua volta vai se 
deteriorando o tornando extremamente limitado e 
dependente, a medida que a deterioração neural 
vai progredindo. 

Não há espaço para dúvidas que a fusão 
de duas técnicas radiológicas como o PET e a 
Ressonância Magnética pode ser definida como 
extremamente eficaz para o diagnóstico do 
Alzheimer, em qualquer que seja o estágio da 
doença em que o paciente se encontre. O mais 
importante é que quanto mais precoce for o 
estágio, melhores serão as chances de o paciente 
ter uma qualidade de vida por mais tempo. 
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Resumo 
Introdução: A irradiação de alimentos é um processo que consiste em expor os alimentos à radiação ionizante, com a finalidade de 
aumentar a conservação dos alimentos tornando-os seguro para o consumo humano. Essa técnica de preservação de alimentos por 
radiação vem sendo aplicada mundialmente aumentando o tempo de armazenamento e prolongando a vida útil nas prateleiras, além de 
evitar o desperdício dos alimentos. Objetivo: Analisar a percepção dos consumidores em relação aos alimentos irradiados e mostrar as 
vantagens, princípios e limitações do uso de irradiação na conservação dos alimentos. Materiais e métodos: Esse processo expõe os 
alimentos a fontes de energia numa quantidade controlada de radiação ionizante que podem ser raios gama, raios X ou feixes de elétrons. 
Resultado: Foi realizado um questionário online respondido por 414 entrevistados, sendo 71% mulheres e 29% homens, de diferentes 
estados no Brasil, com o objetivo de analisar a percepção do consumidor em relação aos alimentos irradiados. Conclusão: A pesquisa 
evidenciou que muitos conhecem ou já ouviram falar da’ irradiação de alimentos, porém falta informações de muitas outras coisas como 
os benefícios, as vantagens e desvantagens, e os efeitos nos nutrientes dos alimentos. A preocupação dos consumidores em consumir 
os alimentos irradiados tem sido uma barreira para sucesso do desenvolvimento dessa técnica, tornando fundamental a divulgação 
correta a respeito das vantagens e segurança desse método, por meio de reportagens em jornais, revistas e programas de televisão, a 
fim de minimizar essa rejeição. 
Palavras-chave:  Irradiação; Alimentos; Radiação.  
 

Abstract 
Introduction: Food irradiation is a process that consists of exposing food to ionizing radiation, in order to increase food conservation, 
making it safe for human consumption. This technique of food preservation by radiation has been applied worldwide, increasing storage 
time and prolonging shelf life, in addition to preventing food waste. Objective: To analyze consumers' perceptions of irradiated foods and 
show the advantages, principles and limitations of the use of irradiation in food preservation. Materials and Methods: This process 
exposes food to energy sources in a controlled amount of ionizing radiation which can be gamma rays, X-rays or electron beams. Results: 
An online questionnaire answered by 414 respondents, 71% women and 29% men, from different states in Brazil, was carried out, in 
order to analyze the consumer's perception in relation to irradiated foods. Conclusion: The survey showed that many people know or 
have heard about food irradiation, but there is a lack of information on many other things such as the benefits, advantages and 
disadvantages, and the effects on food nutrients. Consumers' concern about consuming irradiated foods has been a barrier to the 
successful development of this technique, making it essential to correctly publicize the advantages and safety of this method, through 
reports in newspapers, magazines and television programs, in order to minimize this rejection. 
Keywords: Irradiation; Foods; Radiation. 
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Introdução 

A irradiação de alimentos é um processo 
que tem como objetivo expor alimentos de origem 
animal ou vegetal a um nível de radiação ionizante 
de maneira controlada por um tempo adequado, 
podendo estar previamente embalados ou não. 
Esse processo elimina as bactérias prejudiciais, 
impede a contaminação por microrganismos e 
retarda a maturação de alguns alimentos sem que 
haja alterações sensoriais indesejáveis além de 
evitar o desperdício (Ventura et al., 2010). 

A radiologia industrial tem um papel 
fundamental e importante na preservação, 
conservação e esterilização de alimentos. Essa 
tecnologia vem aprimorando a qualidade no 
armazenamento e tem influenciado de forma 
favorável as exportações desses produtos. Um dos 
benefícios da técnica de irradiação de alimentos é 
a capacidade de esterilizar produtos na própria 
embalagem, o que evita a contaminação pela 
manipulação dos profissionais e a segurança de 
serem manuseados apenas pelos consumidores 
(Farkas, 2006).  

O objetivo geral dessa pesquisa é realizar 
um levantamento bibliográfico com relação a 

irradiação de alimentos. Como é feito o processo 
de irradiação e quais são os benefícios, vantagens, 
os efeitos e limitações no uso dessa técnica e a 
percepção dos consumidores em relação aos 
alimentos irradiados.  O objetivo específico desse 
trabalho é compreender as técnicas de irradiação 
nos alimentos, conhecer os tipos de irradiadores, 
as fontes utilizadas, as doses estabelecidas para 
cada alimento e a legislação que fiscaliza o uso de 
irradiação no Brasil. 

O método de pesquisa utilizado é o quali-
quantitativo, com base de dados da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
Radiologia Industrial (Ricardo Andreucci), 
Irradiação de alimentos (Borali), Instituto de 
Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN),  
Revista Abendi e pesquisa de campo através de 
um questionário online elaborado pelo google 
forms com a finalidade de analisar a percepção 
dos consumidores em relação aos alimentos 
irradiados e mostrar os benefícios, vantagens e 
limitações do uso dessa técnica.



Materiais e  Métodos
A pesquisa de campo foi realizada por meio 

de aplicação de um formulário online Google 
Forms (Anexo 1), por meio de e-mail e redes 
sociais. Por meio deste formulário online, foram 
entrevistadas 414 pessoas, sendo 71% mulheres 
e 29% homens, de diferentes estados no Brasil, 
com o objetivo de analisar a percepção do 
consumidor em relação aos alimentos irradiados, 
onde se realizou as seguintes perguntas: 
1. Você conhece ou já ouviu falar sobre o 

processo de irradiação de alimentos? 
2. Em sua opinião o alimento irradiado está 

contaminado? 
3. A irradiação de alimentos pode ser um método 

de conservação? 
4. Em sua opinião ao irradiar um alimento ocorre 

perda dos nutrientes? 
5. Em sua opinião os alimentos irradiados são 

radioativos? 
6. Você consumiria alimentos irradiados? 
7. Em sua opinião a irradiação de alimentos 

causa malefícios a saúde do consumidor? 
8. Você sabia que quando o alimento passa por 

processo de irradiação poder durar por mais 
tempo? 

9. Na sua opinião os alimentos podem alterar o 
sabor ao passarem pelo processo de 
irradiação? 

10. Você conhece o símbolo de irradiação de 
alimentos nos rótulos (RADURA)? 

A finalidade deste questionário foi obter 
dados para saber a aceitação e o nível de 
conhecimento do consumidor sobre a irradiação de 
alimentos. 

Por se tratar de uma pesquisa online, cada 
sujeito utilizou seu próprio computador ou celular 
para responder o questionário. Os autores do 
trabalho utilizaram um computador com a planilha 
eletrônica Excel do pacote Microsoft Office 2010 
para tabulação dos dados e o software de análise 
estatística. Para a redação do relatório, foi utilizado 
o software Word do pacote Microsoft Office 365 
ProPlus.   

Cada participante recebeu um e-mail ou o 
link do formulário pelo aplicativo de mensagens 
instantâneas e este teve caráter autoexplicativo. 
Os primeiros campos ou perguntas são referentes 
à identificação de indivíduo. Os campos de 
identificação e as demais perguntas possuem 
caráter obrigatório. É importante frisar que nesse 
modelo de formulário os dados são transferidos 
automaticamente para um banco de dados para a 
análise. A análise quantitativa das questões foi 
feita através dos softwares Google Drive.

 
Resultados e Discussão 
 

 
 

A irradiação de alimentos é uma técnica que 
começou a ser utilizada a partir da década de 70, 
após ser permitido sua utilização pela Organização 
das Nações Unidas para alimentação e a 
Agricultura (FAO) e pela Agência Internacional de 
Energia Atômica (IAEA). (Almeida, 2006). No brasil 
esse processo se fortaleceu após várias pesquisas 
e estudos para garantir que o uso da técnica de 
irradiação de alimentos não seja toxicológico a 
saúde do consumidor.  

Foi realizado um questionário online a nível 

nacional para saber o conhecimento do 
consumidor com relação a irradiação de alimentos. 
O questionário foi respondido por 414 pessoas de 
diferentes estados e níveis de escolaridade. A 
pesquisa foi feita sem nenhuma explicação prévia 
sobre o processo de irradiação, sendo esclarecido 
quaisquer dúvidas após a conclusão do trabalho.  

A maioria dos entrevistados possuem nível 

de escolaridade superior, como demonstrado no 

gráfico 1. 

Gráfico 1 - Nível de instrução dos consumidores. 

 
Do total de pessoas que responderam à 

pesquisa online, 64% conhecem o processo de 
irradiação de alimentos (Gráfico 2) e 45% delas 
acreditam que os alimentos irradiados são 
contaminados (Gráfico 3). 

 
 
 

Gráfico 2 - Conhecem ou já ouviu falar sobre o 
processo de irradiação de alimentos. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Segundo Lima (2000), A maior parte das 
pessoas que consomem alimentos irradiados não 
percebem mudanças no sabor ou na textura e o 
alimento não fica contaminado, ou seja, não emite 
radiação.  

A maior parte das pessoas confirmaram que 
a irradiação de alimentos pode ser um método de 
conservação, porém para a maioria ocorre a 
perda de nutrientes (Gráficos 4 e 5).  

Gráfico 4 - Opinião dos consumidores sobre a  
Irradiação de alimentos como um método de  
conservação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De acordo com Kilcast (1994) e Thomas et 

al (1981), as vitaminas são sensíveis a qualquer 
processamento, principalmente ao térmico por 
serem micronutrientes. Algumas vitaminas não 
sofrem alterações ao processo de irradiação, como 

a riboflavina, niacina e vitamina D. Já as vitaminas 
A, C, E, K e a tiamina podem sofrer algumas 
alterações. 

Segundo Lima (2000), quando são 
utilizadas doses mais baixas as perdas nutricionais 
são consideráveis.  Na verdade, todas as formas 
de processamento de alimentos cozimento, 
congelamento, enlatamento e estocagem 
diminuem os níveis de alguns nutrientes. 

63% das pessoas tem conhecimento de 
que os alimentos irradiados não são radioativos 
(Gráfico 6). 

 
Gráfico 6 – Conhecimento dos entrevistados se os 
alimentos irradiados são radioativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A maioria das pessoas (60%), consumiriam 
alimentos irradiados, porém 55% confirmaram que 
a irradiação de alimentos causa malefícios a saúde 
do consumidor (Gráfico 7 e 8). Maior parte das 
pessoas sabem que quando o alimento passa por 
processo de irradiação pode durar por mais 
tempo e 53% disseram que os alimentos podem 
alterar o sabor ao passarem pelo processo de 
irradiação (gráfico 9 e 10).  
 
Gráfico 7 - Pessoas que consumiriam alimentos  
irradiados. 

 
 
Gráfico 8 – Opinião dos consumidores se a irradiação de 
alimentos causa malefícios a saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 - Opinião dos consumidores se o alimento 
irradiado está contaminado. 

 

Gráfico 5 – Opinião dos consumidores se ocorre 
perda dos nutrientes na irradiação de alimentos. 



Gráfico 9 - Maior parte das pessoas sabem que  
quando o alimento passa por processo de irradiação 
pode durar por mais tempo.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conforme Silva (2010), no processo de 

irradiação, a radiação Gama entra em contato com 
o alimento sem riscos de contaminação radioativa, 
o processo de irradiação provoca alterações 
químicas mínimas nos alimentos que não são 
nocivas e nem perigosas a saúde. 

Segundo Christante (2015), não são todos 
os alimentos que podem ser processados por 
irradiação, o leite e seus derivados por exemplo, 
desenvolvem um sabor desagradável devido à 
oxidação da gordura a partir da ionização, 
produzindo um sabor amargo. Para utilizar a 
irradiação de alimentos como um processo de 
conservação é preciso realizar um estudo das 
propriedades sensoriais. Em grande parte dos 
alimentos essas modificações não ocorrem ou são 
mínimas. 

A maioria das pessoas que participaram da 
pesquisa (69%), não conhecem o símbolo 
internacional que indica que o produto foi irradiado 
(Gráfico 11).  
 
Gráfico 11 - A maioria não conhece o símbolo de 
irradiação de alimentos nos (RADURA). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Considerações Finais: 
 

A pesquisa evidenciou que muitos 
conhecem ou já ouviram falar da irradiação de 
alimentos, porém falta informações de muitas 
outras coisas como os benefícios, as vantagens e 
desvantagens, e os efeitos nos nutrientes dos 
alimentos.   

A maioria das pessoas que participaram da 
pesquisa gostariam de ter mais esclarecimentos 
sobre o assunto, evidenciando a necessidade de 
ter uma divulgação mais ampla a respeito do 
processo de irradiação de alimentos. Isso ajudaria 
a mudar a concepção negativa do consumidor, e 
consequentemente aumentar a aceitação pois a 
irradiação de alimentos é uma técnica eficaz e 
ambientalmente segura, que contribui na 
segurança do alimento e evita o desperdício. 
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Resumo  
O retinoblastoma é um câncer ocular agressivo que ocorre principalmente na infância e pode aparecer em um ou nos dois olhos e pode 
ser hereditário, ou não hereditário. O rastreamento é feito quando o paciente apresenta um ou mais sinais e sintomas, sendo a leucocoria 
e o estrabismo os sinais mais comuns. A protonterapia é uma modalidade de tratamento da radioterapia, que utiliza feixe de prótons que 
apresenta características mais adequadas para o tratamento. O objetivo deste trabalho é demonstrar a eficácia do tratamento da 
radioterapia por feixe de prótons em crianças com retinoblastoma. Para atingir este objetivo, foram consultadas bases de dados nacionais 
e internacionais, no período de 2006 a 2021, na língua portuguesa e inglesa. Pacientes tratados com protonterapia apresentam que a 
taxa de uma segunda neoplasia resultante do tratamento foi significativamente reduzida em comparação com a teleterapia. Em 
conclusão, a protonterapia é um tratamento eficaz no retinoblastoma de pacientes pediátricos uma vez que, consegue possibilitar a 
preservação do olho, eliminando as células tumorais e conservando os tecidos saudáveis próximo ao tumor. 
Palavras-Chave: protonterapia; radioterapia por próton; retinoblastoma.

Abstract
Retinoblastoma is an aggressive eye cancer that occurs mainly in childhood and may appear in one or both eyes and may be hereditary 
or non-hereditary. Screening is done when the patient has one or more signs and symptoms, with leukocoria and strabismus being the 
most common signs. Protontherapy is a radiotherapy treatment modality, which uses a proton beam that has more adequate 
characteristics for the treatment. The aim of this work is to demonstrate the efficacy of proton beam radiotherapy treatment in children 
with retinoblastoma. To achieve this goal, national and international databases were consulted, from 2006 to 2021, in Portuguese and 
English. Patients treated with protontherapy show that the rate of a second neoplasm resulting from the treatment was significantly reduced 
compared to teletherapy. Protontherapy is an effective treatment for retinoblastoma, which precedes removal of the eyeball. 
Keywords: proton therapy; proton radiotherapy; retinoblastoma.  
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Introdução 
 

O câncer em pacientes pediátricos, de 0 a 
19 anos de idade, é considerado raro em 
comparação com o câncer em adultos, que diferem 
na localização primária, origens histológicas e 
comportamento clínico (SILVA, 2021). 

O retinoblastoma é um tumor intraocular 
agressivo que ocorre na primeira infância e pode 
se apresentar em um ou ambos os olhos. 
Geralmente é iniciada por uma mutação bialélica 
no gene supressor de tumor RB1, podendo ser 
hereditário ou não hereditário, tendo sua 
apresentação mais comum a leucocoria, em 
seguida do estrabismo. O diagnóstico da doença 
por imagem, auxiliam no rastreamento da doença, 
quando o paciente apresenta um ou mais sinais e 
sintomas, são utilizados, a ressonância magnética 
e ultrassonografia (ALALI, et al., 2018; MOUW, et 
al., 2014; DIMARAS, CORSON, 2018). 

Os tumores malignos necessitam de 
tratamento, sendo assim, a radioterapia é uma das 
principais modalidades de tratamento por utilizar a 
radiação ionizante, subdivindo-se em duas 
modalidades: braquiterapia e teleterapia, sendo 
diferenciada pela distância da fonte ao paciente. A 
braquiterapia opera com a fonte em contato direto 
com o tecido a ser tratado, em contrapartida, a 

teleterapia a fonte de radiação encontra-se longe 
do paciente utilizando feixes de fótons, ademais, a 
protonterapia é uma categoria da teleterapia que 
utiliza radiação com feixes de prótons da qual sua 
principal vantagem são os menores riscos aos 
tecidos próximos ao câncer, consequentemente 
melhorando a qualidade de vida dos pacientes 
(LIMA, LOPRETO, JUNIOR, 2014; RODER, 
HORMOZA, 2013). 

Os feixes de prótons depositam energias 
que aumentam devagar com a penetração na 
matéria até atingir um pico, próximo ao alcance 
final da partícula, seguido de uma queda 
acentuada. O alcance desse feixe está relacionado 
à sua energia inicial e também, ao meio que 
atravessa. O tratamento é relevante para 
pacientes pediátricos, em especial na área 
encefálica, onde há menor dose de radiação em 
tecidos sadios, reduzindo a possibilidade de 
complicações, tumores secundários e morte 
precoce do paciente (YORIYAZ et al., 2019). 

Portanto, o objetivo deste trabalho é 
demonstrar a eficácia do tratamento da 
protonterapia em crianças com retinoblastoma. 
 
Materiais e Métodos 
 

Esta revisão de literatura foi elaborada com 



o intuito de demonstrar a eficácia da protonterapia 
em pacientes com retinoblastoma. As publicações 
selecionadas atenderam aos critérios da pesquisa 
por estarem relacionadas diretamente com a 
temática da pesquisa, os artigos que não tiveram 
assuntos relevantes à pesquisa, e também não 
estavam dentro do recorte de data de publicação, 
foram excluídos. As plataformas de buscas 
utilizadas foram: Google Acadêmico, Scielo, 
PubMed e o site do INCA (Instituto Nacional de 
Câncer). Foram consultadas bases de dados 
nacionais e internacionais, no período de 2006 a 
2021, na língua portuguesa e inglesa. As palavras 
chaves utilizadas para encontrar conteúdos 
relacionados ao tema foram: protonterapia, proton 
therapy in children, proton radiotherapy, 
retinoblastoma.  

 
Resultados 
 
Tabela 1: Estudos de base para o presente artigo. 
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Discussão 
 

O câncer em pacientes pediátricos, de 0 a 
19 anos, normalmente afeta as células do sistema 
sanguíneo e tecidos de sustentação. Os principais 
tipos de câncer pediátrico são: leucemia, tumores 
do sistema nervoso central e linfomas. Quando 
comparado ao câncer em adultos são 
considerados raros, tendo um período de latência 
curto, com uma alta taxa de proliferação e são mais 
invasivos, porém apresentam melhor resposta ao 
tratamento quando diagnosticado precocemente 
(SILVA, 2021; FELICIANO, SANTOS, OLIVEIRA, 
2018; VALENTE, et al., 2020). 

O retinoblastoma é um tumor maligno 
intraocular, popularmente conhecido como câncer, 
que acomete na primeira infância, com origem na 
membrana neuroectodérmica da retina 
embrionária, compreende de 2% a 4% dos tumores 
malignos pediátricos. O câncer pode ocorrer em 
um ou em ambos os olhos. Cerca de 40% dos 
casos são hereditários e a maioria são bilaterais, 
iniciada por uma mutação bialélica do gene 
supressor de tumor RB1, que leva à transformação 
maligna de células retinais primitivas e os outros 
60% são não hereditários, provavelmente uma 
mutação somática de ambos os alelos na célula 
retinal (INCA, 2017; ALALI, et al., 2018; MOUW, et 
al., 2014). 

De acordo com INCA (2017), a leucocoria 
(figura 1), reflexo branco-amarelado no olho devido 
à refração prejudicada da luz na retina, é o sinal de 
apresentação mais comum; outros sinais e 
sintomas podem afetar apenas um ou ambos os 
olhos, como estrabismo, fotofobia, irritação ocular, 
alteração visual. No estágio mais avançado, 
dependem da área afetada, de modo que a massa 
da órbita e do globo ocular podem ser expressos 
para fora se a órbita estiver envolvida, proptose. Se 
o sistema nervoso central for afetado, podem 
ocorrer dores de cabeça e vômitos, além do 
envolvimento ósseo, o que pode causar dores na 
região. 

 

Figura 1 - Imagem de um olho com tumor calcificado 
visível através da pupila como leucocoria. Fonte: 
Dimaras, Corson, 2018 



O rastreamento da doença é realizado 
quando o paciente apresenta um ou mais sinais e 
sintomas, sendo encaminhado ao serviço de 
oncologia e oftalmologia pediátrica, pois essas 
crianças serão submetidas a exame oftalmológico 
sob sedação, as técnicas de imagem que ajudam 
no diagnóstico incluem a ressonância magnética e 
a ultrassonografia. Estudos mostram que a 
ressonância magnética é a melhor para detecção 
do câncer retinoblastoma, entretanto a 
ultrassonografia mostra-se de uma maior 
acessibilidade (INCA, 2014; DIMARAS, CORSON, 
2017). 

Uma das modalidades de tratamento da 
doença é a radioterapia que utiliza a radiação 
ionizante, que diminui e/ou impede o crescimento 
da célula tumoral, e que se subdivide em duas 
modalidades: braquiterapia e teleterapia, que se 
diferenciam pela distância referente ao paciente. 
Na braquiterapia, o material radioativo é inserido 
dentro ou próximo da área afetada, que podem ser 
temporárias ou permanentes, enquanto na 
teleterapia fonte encontra-se afastada do paciente, 
cerca de 80 cm a 100 cm, e utiliza feixes de fótons, 
e a protonterapia é uma categoria da teleterapia 
que utiliza radiação com feixes de prótons 
(DOROW, et al., 2019; LIMA, LOPRETO, JUNIOR, 
2014; RODER, HORMOZA, 2013). 

As propriedades físicas dos prótons, que 
depositam energias que aumentam lentamente à 
medida que penetram na matéria até atingirem um 
pico próximo ao final da partícula, seguido por uma 
queda brusca. Em comparação com os feixes de 
fótons, a protonterapia pode reduzir 
significativamente o risco de tumores induzidos 
radiogênicos, como afirmam os resultados em que 
49 pacientes com retinoblastoma que foram 
tratados com teleterapia e com protonterapia, e 
descobriram que a incidência cumulativa de 10 
anos de uma segunda malignidade induzida por 
radiação era diferente entre as modalidades, 
sendo 0% na protonterapia e 14% na teleterapia 
(MOUW, et al., 2014; YORIYAZ et al., 2019). 

Análises feitas por BIEWALD, et al., (2021) 
15 pacientes que foram tratados com 
protonterapia, seis olhos não puderam ser 
preservados após o procedimento e tiveram que 
ser retirados após um intervalo de tempo médio de 
5 meses. Além disso, dois pacientes necessitaram 
de terapia adicional após 4 meses, com isso, a 
protonterapia mostrou ser eficiente, entretanto, a 
catarata, foi um dos principais efeitos adversos 
causados pela radiação, além disso, a insuficiência 
do corpo ciliar, doença do olho seco, retinopatia 
por radiação, descolamento da retina, foram 
relatadas após o tratamento. 

 
Considerações Finais 
 

Em conclusão, a protonterapia é um 
tratamento eficaz no retinoblastoma de pacientes 
pediátricos uma vez que, consegue possibilitar a 
preservação do olho, eliminando as células 
tumorais e conservando os tecidos saudáveis 
próximo ao tumor. 
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Resumo  

Introdução:  Os alimentos que estão presente na dieta do brasileiro passam por diversos processos de conservação, para que sejam 

eliminadas as bactérias, organismos vivos e os fungos, a fim de prolongar a vida útil do alimento. O presente trabalho tem por objetivo 

discorrer sobre a radiologia industrial aplicada na irradiação de alimentos. Ao prolongar a qualidade e a vida útil do alimento, torna-se possível 

exportar ou importar, criar maiores mercados, além de trazer um alimento de qualidade para a mesa do cidadão, sendo essa a finalidade da 

irradiação de alimentos. Desse modo, utiliza das radiações X, gama e o acelerador de elétrons para irradiar verduras, legumes, carnes, grãos, 

cereais entre outros. Conclui-se, portanto, a importância atrelada aos alimentos que chegam ao nosso dia-a-dia. De modo que, elas sejam 

nutritivas e seguras. Sendo assim, faz-se necessário a utilização de métodos de tratamento, tais como: pasteurização, congelamento, salga, 

irradiação de alimento entre outros. Todos voltados para prolongar a vida útil do alimento, através da eliminação de bactérias e fungos. 

Palavras-chave: Irradiação; Alimento; Indústria. 
 
Abstract 
Introduction: The foods that are present in the Brazilian diet go through several conservation processes, so that bacteria, living organisms 

and fungi are eliminated, in order to prolong the shelf life of the food. The present work aims to discuss the industrial radiology applied in food 

irradiation. By prolonging the quality and shelf life of the food, it is possible to export or import, create larger markets, in addition to bringing a 

quality food to the citizen's table, this being the purpose of food irradiation. Thus, it uses X, gamma and electron accelerator radiation to 

irradiate vegetables, vegetables, meats, grains, cereals, among others. Therefore, the importance of food that comes to our daily life is 

concluded. So that they are nutritious and safe. Therefore, it is necessary to use treatment methods, such as: pasteurization, freezing, salting, 

food irradiation among others. All aimed at extending the shelf life of food, by eliminating bacteria and fungi. 

 
Keywords: Irradiation; Food; Industry. 
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Introdução 

Os alimentos que usamos em nossa dieta 
diária passam por vários processos e podem sofrer 
de déficit de higienização. Pensando nisso, surgiu a 
parte da radiologia industrial que serve para irradiar 
esses alimentos (Couto; Santiago, 2010). A 
irradiação de alimentos busca descontaminar e 
conservar os alimentos que chegam às nossas 
geladeiras. Tais como: Grãos, carne, tubérculos, 
frutas e vegetais (Silva; Roza, 2010). 

A técnica de irradiação de alimentos vem 
crescendo gradualmente no Brasil e no mundo, pois 
busca o tratamento de alimentos antes de chegar às 
prateleiras. Com o intuito de retardar o 
amadurecimento de algumas frutas e vegetais e 
também eliminar a proliferação de bactérias (Silva; 
Rosa, 2010). Para realização da técnica é 
necessária uma máquina de feixe de elétrons, tais 
como, fontes radioativas de césio-137 e Cobalto-60, 
as quais emitem radiação gama para o processo. 
Durante e após o processo de irradiação não ocorre 
nenhum tipo de contaminação, por isso essa técnica 
é tida como segura e eficaz pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) (Silva; Rosa, 2010). 

A irradiação não altera cor, temperatura ou 
aparência dos alimentos, somente impossibilitam a 
proliferação de bactérias e ajudam a postergar o 
amadurecimento de frutas e verduras. Produzindo 
assim uma dieta livre de bactérias, controlando 
posteriormente a incidência de algumas doenças 
(Couto; Santiago, 2010). 

O presente trabalho tem por objetivo discorrer 
sobre a radiologia industrial aplicada na irradiação 
de alimentos. 

 

Desenvolvimento  

 
O princípio da irradiação dos alimentos está 

baseado na capacidade de destruir os 
microrganismos patogênicos e retardar a 
deterioração dos alimentos, de modo a eliminar 
bactérias e insetos, garantindo assim a segurança 
do alimento. (Ornellas et al,2006). A irradiação de 
alimentos vem sendo estudada há anos e tem 
regularidade desde a década de 60 pelo “Food and 
Drug Administration” autorizado a aplicar a radiação 
em farinha de trigo e trigo utilizados na alimentação 
humana. Além dessa regulamentação, possui outras 
como: International atomic Agengy (IAEA), a Food 
and Agriculture Organization (FAO) e a Codex 
Alimentarium. Com o intuito de entender e formalizar 
o uso dessa tecnologia. (Ornellas et al,2006). A 
irradiação de alimentos é uma técnica empregada 
no Brasil e no mundo que utiliza a radiação ionizante 
para tratar alimentos, como: especiarias, grãos, 
carnes, tubérculos e frutas. Conforme a IAEA, a 
irradiação de alimentos impede a divisão de células 
vivas, dessa forma, bactérias e outros organismos, 
tem seu desenvolvimento inibido por alterações 
bioquímicas em seus processos fisiológicos (Silva; 
Rosa, 2010). 

 Desse modo, o alimento de origem animal ou 

vegetal é exposto a uma fonte emissora de radiação, 

proveniente de uma máquina com fontes 

radioativas. Essa máquina pode possuir dois tipos 

de elementos emissores de radiações, o 60Co e 

137Cs, pois possuem o menor custo, estão em 



maior disponibilidade, além de possuir 

características que garantem uma maior segurança 

ambiental. (Silva; Rosa, 2010). 
Figura 1- Processo de irradiação através do Cobalto 60 

Fonte: Silva, 2018. 
Nesse processo de irradiação, o alimento só 

terá contato com os raios gama, dessa forma evita-
se qualquer tipo de contaminação radioativa, 
alterando quimicamente os alimentos sem causar 
riscos ou danos à saúde da população devido ao seu 
uso. (Silva; Rosa, 2010). 

Existem diversos tipos de radiação, no 
entanto, quando o assunto é irradiação de materiais, 
é importante pensar sobre os irradiadores de raios 
gama e os aceleradores de elétrons e ainda depois 
dos dois ficam os raios X de alta potência. 
Contabilizou-se que no ano de 2001 haviam no 
planeta cerca de 200 irradiadores gamas e 100 
aceleradores de elétrons, ambos voltados para as 
irradiações industriais e com o passar dos anos 
esses números de equipamentos só aumentam. 
(Pino; Giovedi, 2005). 

A importância de se utilizar técnicas para 

conservar os alimentos é que elas reduzem as 

perdas, pois aumentam a disponibilidade dos 

alimentos garantindo então sua maior durabilidade. 

Essa conservação engloba características físicas, 

químicas e biológicas e pode ser de diversos tipos, 

como: pasteurização, salga, aditivos, 

congelamentos, refrigeração, irradiação entre 

outros. (Barros et al, 2020). 

Essa irradiação de alimentos pode ser feita 

com alimento embalado (evita recontaminação) ou 

sobre granel. (Villadiego et al, 2012). 

Para as irradiações através dos raios gama, 

pensando no césio 137 ou no cobalto 60, como são 

fontes contínuas, elas necessitam ficar em salas 

blindadas com um tanque localizado abaixo da área 

de processo para permitir a aproximação do 

operador da máquina e quando o irradiador está em 

funcionamento ocorre a elevação da fonte, com o 

alimento embalado passando por uma esteira 

circular e automática, a qual garante segurança e 

eficiência do processo, conforme a Figura 1. (Silva, 

2018). 

Diferentemente do acelerador de elétrons, 

pois ele funciona através de altas energias geradas 

por emissões termiônicas nos filamentos aquecidos, 

que são jogados no tubo e carregados por uma onda 

estacionária, a qual é introduzida na máquina e 

gerada por válvulas, conforme a Figura 2. (Silva, 

2018). 

Figura 2- Esquema do acelerador de elétrons usado para a 
irradiação de alimentos.  

Fonte: Silva, 2018. 

 A radiação eletromagnética perpassa os 

alimentos sólidos, inativando o DNA de bactérias, 

fungos e organismos superiores sem alterar a 

configuração do alimento. Dessa forma, é 

necessário que se estabeleça a quantidade de dose 

necessária para que o alimento não sofra alterações 

significativas. Dessa forma, a mediação da dose é 

de suma importância, pois se exceder o alimento 

pode vir a não ser aceitável para o consumo e se for 

a dose for menor, o alimento não consegue atingir a 

conservação. (Villadiego et al, 2012). 

 Diferentemente da radiciação que trabalha 

com doses entre 1 kGy e 10 kGy, reduzindo assim o 

número de bactérias e fungos dos alimentos. Porém 

ainda sim, essas doses podem ser avaliadas de 

acordo com o alimento em que se presente analisar, 

conforme a Figura 3. (Lima; Ferreira; Menezes, 

2015). 

Figura 3- Doses aplicadas aos alimentos. 

Fonte: Lima; Ferreira; Menezes, 2015. 

Esse efeito fotoelétrico ocorre quando um 

fóton transfere energia para um elétron presente em 



um orbital, transferindo assim energia e ejetando o 

elétron do átomo. Posteriormente a isso, os elétrons 

vãos se reorganizarem para preencher a lacuna do 

ejetado, de modo que são liberados os raios X 

característico, conforme a Figura 4. (Henriques, 

2012). 

 
Figura 4- Desenho esquemático do efeito fotoelétrico  

Fonte: Henriques, 2012. 

Efeito Compton ou espalhamento Compton, 
acontece quando um fóton interage com o átomo e 
se espalha ao chocar-se com um elétron livre, 
perdendo parte da sua energia, conforme a figura. 
(Henriques, 2012). 

 
Figura 5- Desenho esquemático do Efeito Compton. 

Fonte: Henriques, 2012. 

Na década de 60 no Brasil foi implementada 

a técnica de irradiação de alimentos através da 

legislação sanitária, no Decreto-Lei n°986/PR, de 

21/10/1969 Instituto pelos Ministros da Marinha de 

Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar 

objetivando proteger a qualidade de vida e de saúde 

da população através de consumos seguros. 

Definindo também que o Ministério da Saúde é o 

órgão responsável pela elaboração das normas e 

também que os alimentos devem conter indicadores 

de processos de irradiação no seu rotulo. (Levy; 

Sordi; Villavicencio, 2020). 

Esse decreto ainda é vigente até os dias de 

hoje, no entanto, atualmente possui-se uma norma 

de "Irradiação de Alimentos após aprovação d a 

Comissão Deliberativa da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear –CNEN, emite a Resolução n° 

5/CNEN, de 10/09/1980. Essa norma tem a 

finalidade de ditar as regras necessárias para 

produzir-se instalações para a irradiação de 

alimentos. (Levy; Sordi; Villavicencio, 2020). 

As vantagens da irradiação de alimentos 

são inúmeras, pois ela impede a proliferação de 

fungos, bactérias e organismos superiores nos 

alimentos, fazendo com que seja possível retardar 

processos de maturação, brotamento e 

envelhecimento dos orgânicos. Além disso, 

consegue responder algumas exigências 

fitossanitárias de diversos países, possibilitando 

assim a importação e exportação. (Lima; Ferreira; 

Menezes, 2015). 

 

Considerações Finais: 

Conclui-se, portanto, a importância atrelada 

aos alimentos que chegam ao nosso dia-a-dia. De 

modo que, elas sejam nutritivas e seguras. Sendo 

assim, faz-se necessário a utilização de métodos de 

tratamento, tais como: pasteurização, 

congelamento, salga, irradiação de alimento entre 

outros. Todos voltados para prolongar a vida útil do 

alimento, através da eliminação de bactérias e 

fungos. 

Desse modo, percebe-se que a irradiação de 

alimentos, é um método utilizado pela indústria para 

tratar o alimento, dentre eles estão: verduras, alho, 

frutas, cereis e derivados, leguminosas e até carnes. 

Através de radiação gama, X ou do acelerador de 

elétrons, no entanto, seguindo todas a normas de 

segurança vigente no país, além de identificar no 

alimento, especificando no rótulo a presença da 

radiação. 

Percebe-se então que a radiação não está 

presente somente nos materiais radioativos ou nos 

exames médicos, mas também na indústria 

alimentícia. Respeitando as normas e portarias, de 

modo a trazer mais benefícios que malefícios a 

saúde do indivíduo, sendo assim, não é necessário 

temer os alimentos irradiados, mas sim usufrui-los, 

pois foram bem tratados. 
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Resumo 
 

A doença de Parkinson é uma doença neurodenegerativa caracterizada pela perda ou degeneração de neurônios encontrados no 

mesencéfalo seu diagnóstico é basicamente clínico que se faz analisando os sintomas dos pacientes que são mais comuns como 

distúrbios motores, rigidez e desequilíbrios, mais comum em pessoas com idade entre 50 e 70 anos e não acomete especificamente 

nenhum sexo. Apesar de seu diagnóstico ser baseado nos sintomas, formas de diagnóstico de imagem se tornam cada vez mais comum 

e úteis, possuem métodos de imagem como PET e SPECT que utilizam radiofármacos e são um pouco mais custosos, mas a ressonância 

magnética não utilizando radiação ionizante nem radiofármacos é uma das melhores opções, nota-se nas imagens algumas alterações 

no mesencéfalo e suas degenerações que formam padrões como sinal do Mickey mouse, único contra é que essas alterações são mais 

notadas quando a doença já está em um nível mais avançado. Estudos em imagem sobre doenças como Parkinson são importantes na 

avaliação de sua progressão. Com o objetivo de mostrar os sintomas e especificações da doença de parkinson possuindo foco em 

ressonância magnética. 

Palavras-Chave: Doença de Parkinson. Ressonância Magnética. Diagnóstico. 

 

Abstract 
 

Parkinson's disease is a neurodenegeractive disease characterized by the loss or degeneration of neurons found in the midbrain its 

diagnosis is basically clinical that is made analyzing the symptoms of patients that are more common as motor disorders, stiffness and 

imbalances, more common in people aged between 50 and 70 years and does not specifically affect any sex. Although its diagnosis is 

based on symptoms, forms of imaging diagnosis become increasingly common and useful, have imaging methods such as PET and 

SPECT that use radiopharmaceuticals and are a little more costly, but magnetic resonance not using ionizing radiation or 

radiopharmaceuticals is one of the best options, it is noted in the images some changes in the midbrain and its degenerations that patterns 

form as a sign of Mickey mouse, the only counter is that these changes are most noted when the disease is already at a more advanced 

level. Imaging studies on diseases such as Parkinson's are important in assessing their progression.In order to show the symptoms and 

specifications of Parkinson's disease, focusing on MRI. 

Keywords:Parkinson’s disease. Magnetic Resonance. Diagnosis. 
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Introdução 

 
O sistema nervoso é responsável por 

coordenar nossos sentidos e a todas as atividades 

motoras do corpo, responsável por movimentos de 

músculos é responsável por captar todos os 

impulsos nervosos externos e transformando em 

sentidos específicos dentro do sistema nervoso. 

A doença de Parkinson (DP) é uma doença 

neurodegenerativa, gradativa e crônica, que se dá 

pela degeneração de neurônios específicos que se 

localizam no mesencéfalo presente no sistema 

nervoso central. 

Os sintomas caracterizam-se por lentidão 

motora, os típicos tremores em repouso 

principalmente dos membros superiores, rigidez 

entre articulações punho, cotovelo e tornozelo, e 

os desequilíbrios esses sendo classificados como 

sintomas motores. 

O diagnóstico da doença de Parkinson é feito 

de modo clínico de acordo com os sintomas, mas os 

métodos de diagnóstico por imagem têm sido um 

destaque diferencial para mostrar a presença da 

doença. 

A ressonância magnética é uma opção mais 

rentável e menos invasiva por não utilizar radiação 

ionizantes, tem em seu papel função de analisar 

mais as partes moles principalmente do encéfalo, 

podendo detectar patologias antecipadamente e 

degenerações neurológicas. 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar 

as especificações da doença de Parkinson, tais 

como seus sintomas, e expor sobre a utilização de 

técnicas de imagem para diagnóstico da doença de 

Parkinson tendo foco em Ressonância magnética. 

mailto:thayanearaujo38@gmail.com


Desenvolvimento 

 
O sistema nervoso se caracteriza como uma 

teia de nervos ou células nervosas, que de forma 

organizada rege a finalidade de cada parte do nosso 

organismo, nosso comportamento e nossa reação a 

impulsos exteriores. (Almeida et al;2012) Possuindo 

o neurônio como base central, por uma visão 

científica o neurônio é encarregado pela 

concepção dos impulsos nervosos ocasionados por 

estímulos externos. Os neurônios se formam por

 uma teia complexa onde

 possuem características próprias e 

desenvolvem funções singulares na qual temos uma 

de suas funções como condução das mensagens 

nervosas do organismo para o sistema que conduz 

interações. 

O sistema nervoso central desempenha um 

papel de incorporar e processar qualquer e todo 

estímulo e impulsos obtidos, possui também 

encargo de coordenar e ordenar todos os sistemas 

presentes no organismo. 

O sistema nervoso periférico (SNP) 

comunica-se com os tecidos corporais através de 

nervos, terminações nervosas e gânglios que são 

responsáveis pelo transporte de informações dos 

estímulos recebidos pelo corpo. 

A DP recebe definição de distúrbio 

neurológico progressivo descrito especialmente 

pela degeneração dos neurônios da camada ventral 

da parte compacta da substância negra, essa 

degeneração acaba diminuindo a produção de 

dopamina, produzindo assim diversos sintomas em 

principais distúrbios motores. 

A DP é definida por disfunções posturais e 

distúrbios motores, os principais distúrbios motores 

são: a lentidão do movimento (bradicinesia), 

dificuldade em iniciar movimentos (acinesia), 

redução na amplitude do movimento (hipocinesia), 

rigidez e tremor, além de déficits de equilíbrio e na 

marcha. 

Estes achados vêm a comprovar que na DP 

existe um comprometimento de vários sistemas 

monoaminérgicos que inclui o déficit de sistemas 

dopaminérgicos, colinérgicos, serotoninérgicos e 

noradrenérgicos. Assim pode - se concluir que 

muitos indícios não-motores da DP podem estar 

relacionados ao acometimento de distintas áreas do 

tronco encefálico de diferentes regiões do cérebro. 

Em razão da dificuldade em estabelecer um 

diagnóstico testes têm sido estudados, tais como: a 

eletroneuromiografia esfincteriana, a resposta 

terapêutica a agentes dopaminérgicos, testes

 neuropsicológicos, marcadores 

bioquímicos e genéticos, testes de função olfatória 

e métodos de imagem (Vedolin et al; 2004). 

A ressonância magnética é um método de 

imagem que não utiliza radiação ionizante e sim 

ondas eletromagnéticas que não causam 

desvantagens a pacientes ,tem em seu propósito 

aferir a anatomia e fazendo a distinção de partes 

moles do corpo e as partes ósseas. 

É empregue em diagnósticos,rastreamento e 

tratamento de doenças, o exame se realiza na 

máquina de ressonância que tem em sua formação:a 

mesa do paciente,os painéis eletrônicos,os sistemas 

do computador que possuem também o de vídeo e o 

de comunicação,as bobinas e o magneto que é onde 

o exame é realizado.Na ressonância magnética se 

utiliza as propriedades magnéticas do hidrogênio do 

corpo humano.O núcleo do hidrogênio só possui um 

próton que proporciona um bom sinal para aquisição 

das imagens, é utilizado as propriedades magnéticas 

do hidrogênio e seu poder de interação com 

radiofrequências e uma campo magnético externo 

forte, por ser bem abundante no corpo humano elas 

são capazes de interagir e formar uma imagem 

detalhada da estrutura estudada. 

Quando se finaliza o processo de 

radiofrequência,os átomos de hidrogênio que foram 

agitados e alinhados retornam a sua posição anterior 

devolvendo ondas eletromagnéticas. Devido a 

diferentes números de átomos de hidrogênio nos 

tecidos e órgãos do corpo humano, o contraste de 

cada tecido com as ondas é distinto,então cada tecido 

emite ondas eletromagnéticas em níveis diferentes 

que serão captadas pelo aparelho em níveis 

diferentes. 

A ressonância se tornou uma ferramenta na 

área da neurologia por conta de seu valor clínico, 

oferecendo a possibilidade de diferenciar áreas 

funcionais e áreas epilíticas como exemplo.A técnica 

da ressonância pode ser tão útil como utilização de 

informação sobre o estado do tecido cerebral. 

Para protocolo geral do crânio temos:T1 

axial.,T2 axial,Flair axial,Difusão 

axial.(Nacif,Ferreira;2011).Mas para uso diagnóstico 

da Doença de Parkinson são mais utilizadas as 

técnicas T1,T2 e Flair. 

O processamento das imagens começa com 

eliminação de estruturas que não sejam tecido 

cerebral,depois se segue a segmentação da matéria 

branca e da matéria cinza,faz as edições e correções 

de intensidade.Nesse procedimento se obtém as 

estruturas para estudo: Núcleo caudado, globus 

pallidus, putamen, tálamo e córtex cerebral para 

ambos os hemisférios. 

Nas imagens de Ressonância magnética com 

sequências em T1 e T2 os achados comuns entre 

pacientes com Parkinson possuem algumas 

alterações morfológicas na substância negra, que      

são mais encontradas em estágios mais avançados 

da doença. (Oliveira, Pereira;2017) 

Algumas outras variações morfológicas 

encontradas que possuem papel para diagnóstico da 

doença é uma marca em forma de pinguim que 

aparece nas imagens em plano sagital, e no plano 

axial parece um sinal do Mickey Mouse (Figura 1), 

ambos representam uma míngua do mesencéfalo. 

(Oliveira, Pereira;2017) 

 



Figura 1: Nas Figuras A e B observa-se o sinal do 

pinguim, nas Figuras C e D observa-se o sinal do 

Mickey em T1 
 

 
Fonte: Oliveira, Pereira; 2017 
 

Considerações Finais 

 
A doença de Parkinson (DP) uma doença 

neurodegenerativa do sistema nervoso se 

diagnosticando geralmente por sintomas clínicos 

como rigidez e tremores causados por queda da 

dopamina, porém os sintomas como esses são 

mais comuns em sinais mais avançados da doença 

em pessoas com mais de 50 anos, mas com o 

diagnóstico por imagem como ressonância 

magnética que pode ser utilizada como diagnóstico 

tanto precoce como tardio da doença.Com as 

técnicas cada vez mais avançadas o entendimento 

da funcionalidade fisiológica da doença se faz mais 

diretamente e mais precisa. 
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Resumo 

Introdução: A endometriose é uma patologia frequente em mulheres, principalmente as em idade reprodutiva, causando sinais e sintomas, 
como: dor abdominal, cólicas intensas e infertilidade. Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo avaliar o uso da ressonância magnética 
nos casos de endometriose pélvica profunda. Materiais e Métodos: Se trata de uma revisão de literatura referente a temática de 
ressonância e o diagnóstico de endometriose pélvica profunda. O procedimento metodológico realizou-se pesquisa em bases de dados. O 
levantamento bibliográfico das bases de dados foi realizado na Internet nos bancos de dados, LILACS (Sistema Latino-Americano e do 
Caribe de Informação em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Eletronic Library Online). Para a localizaçãodos estudos, foram utilizados 
as seguintes palavras como busca: ressonância magnética, endometriose pélvica profunda, diagnóstico endometriose. Resultado:  A partir 
da literatura depreende-se que as mulheres precisam buscar exames médicos, assim a ressonância se apresenta como um método eficaz 
permitindo um diagnóstico preciso e de qualidade, como forma de minimizar os danos a saúde dessas pacientes. Conclusão: Conclui-se, 
portanto, que a endometriose profunda é uma patologia que merece atenção, pois acomete e é bastante comum entre as mulheres, desse 
modo faz-se necessário que haja maiores recursos disponível para o diagnóstico da patologia, tratamento, além de um grupo de 
profissionais da saúde especializados e bem qualificados. 

Palavras-Chave: endometriose; diagnóstico; ressonância magnética.  
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Introduction: Endometriosis is a common condition in women, especially those of reproductive age, causing signs and symptoms such as: 
abdominal pain, severe cramps and infertility. Objective: This study aims to evaluate the use of magnetic resonance imaging in cases of 
deep pelvic endometriosis. Materials and Methods: This is a literature review on the topic of resonance and the diagnosis of deep pelvic 
endometriosis. The methodological procedure was carried out research in databases. The bibliographic survey of the databases was carried 
out on the Internet in the databases, LILACS (Latin American and Caribbean Information System in Health Sciences) and SciELO (Scientific 
Electronic Library Online). To locate the studies, the following search words were used: magnetic resonance imaging, deep pelvic 
endometriosis, endometriosis diagnosis. Result: From the literature, it appears that women need to seek medical examinations, so the MRI 
is an effective method allowing an accurate and quality diagnosis, as a way to minimize damage to the health of these patients. Conclusion: 
It is concluded, therefore, that deep endometriosis is a pathology that deserves attention, as it affects and is quite common among women. 
a group of specialized and well-qualified health professionals. 

 
Keywords: endometriosis; diagnosis; magnetic resonance 
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Introdução 
 
A endometriose é uma doença crônica que 

afeta mulheres em idade reprodutiva, causando dor 
pélvica e dispareunia profunda, podendo gerar 
infertilidade e afetar a qualidade de vida da paciente. 
Sendo assim, são necessários a realização de 
exames por imagens, para detalhamento da região, 
sendo utilizados ultrassonografia e a Ressonância 
Magnética. (Andreucci; Souza; Lombardi; 
Andreucci, 2021). 

A ressonância magnética é um dos métodos 
que produz maior especificidade nos casos de 
endometriose. Sendo ela, uma técnica não invasiva 
que permite analisar a região em planos axiais, 
coronais e sagitais. A RM não utiliza radiação 
ionizante para produzir suas imagens, no entanto, 
ainda assim é um método de exames por imagem. 
(Silva; Picka, 2018). 

Essa técnica de imagem necessita do uso de 
meio de contraste em alguns casos, pois não é 
possível visualizar a região sem o seu uso.  

 
 

 
A ressonância tem alta sensibilidade, desta 

forma, produz imagens com diferenciação tecidual e 
alta resolução. (Silva; Picka, 2018). 

Os pequenos focos de endometriose por vezes 
não são vistos apenas pela ultrassonografia, 
tornando-se importante realizar imagens no 
equipamento de Ressonância Magnética. (Silva; 
Picka, 2018). 

Além disso, para obter-se o diagnóstico da 
endometriose é necessário considerar os sintomas 
de dismenorreia, dor pélvica acíclica crônica, 
dispareunia de profundidade, infertilidade, sintomas 
intestinais e urinários. Em casos mais específicos 
como o diagnóstico da endometriose profunda, é 
preciso analisar os sítios principais, tais como: região 
vaginal, retrocervical, intestino, ureteres e bexiga. 
(Andreucci; Souza; Lombardi; Andreucci, 2021). 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar o 
uso da ressonância magnética nos casos de 
endometriose pélvica profunda.  
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Desenvolvimento 
 
Anatomia da pelve  
 

A pelve, conforme a (Figura 1) articula a 
coluna vertebral e os ossos do tronco, permitindo a 
movimentação. Sendo composta por: sacro, cóccix, 
e dois ossos do quadril. (Bontrager; Lampignano, 
2014). 

 
Figura 1- Pelve e suas composições 

 
              Fonte: Bontrager; Lampignano, 2014. 
 

Os ossos do quadril são formados por três 
tipos de osso, tais com: ílio, ísquio e púbis. O ílio é 
o maior dos três e se une ao sacro, para formar a 
articulação sacroílica, diferentemente do ísquio que 
é inferior e posterior ao acetabulo. E o púbis se 
encontra ao meio dos dois, além disso existe o 
acetabulo, a maior cavidade do corpo que aceita o 
fêmur para formar a cintura. (Bontrager; 
Lampignano, 2014). 

 
Fisiopatologia da endometriose  
 
A endometriose pode ser conceituada como 

a presença de tecido do endométrio fora do útero, 
induzindo então uma reação inflamatória crônica, 
encontrada em mulheres com idade reprodutiva. 
Sendo ela, considerada a patologia da mulher 
moderna, pois devido aos compromissos, formação 
profissional, mercado de trabalho entre outros 
aspectos, as mulheres passam a adiar a gestação 
ou as gestações, fazendo com que aumentem seus 
ciclos menstruais. O período de gestação é de suma 
importância para as mulheres, pois durante a 
amamentação conseguem produzir a progesterona, 
hormônio que auxilia na diminuição dos focos de 
endometriose. (Caldeira et al., 2017). 

 
Etiopatologia da endometriose  
 

A etiopatogenia dessa doença não é 
definida ou evidente, tendo como origem fatores 
genéticos, imunológicos e hormonais, os quais 
favorecem o surgimento dessa patologia. (Caldeira 
et al, 2017). Somando-se a isso veio Stefon e 
Bossolani (2020) compactuando com os 
argumentos de que, os fatores anatômicos, imunes, 
hormonais e genéticos, são apenas teorias, pois a 
etiologia é até hoje desconhecida. 

 
 
 
 
 

Desse modo, é possível perceber as 
relações de origem da endometriose, com a gestação 
tardia e aumento do ciclo menstrual, bem como 
deficiência de vitamina E, exposição recorrente a 
materiais tóxicos como é o caso dos desinfetantes, 
utilizados diariamente pelas mulheres. (Caldeira et 
al., 2017).    
           Embora essa doença seja difícil de identificar, 
buscou-se argumentos para tornar possível a 
melhoria do diagnóstico e do tratamento da patologia, 
tais como: a teoria da metaplasia celômica e a teoria 
da menstruação retrógrada. Sendo a teoria da 
metaplasia celômica decorrente da transformação de 
mesotélio em tecido endometrial. Diferentemente da 
teoria da menstruação retrógrada, na qual, postula-
se que implante de células endometriais 
provenientes do refluxo do sangue menstrual pelas 
trompas para a cavidade abdominal 15, que ocorreria 
pela influência de um ambiente hormonal favorável e 
de fatores imunológicos que não eliminam tais 
células deste local impróprio. (Bellelis; Podgaec; 
Abrão, 2011). 
 
Classificação da endometriose  
 
A endometriose pode ser conceituada como a 
presença de estroma e glândulas endometriais fora 
da cavidade do endométrio, podendo ser definida 
como: interna ou externa. Sendo a endometriose 
interna, denomina também de adenomiose, 
configurada pela presença de tecido endometrial no 
miométrio, no entanto atualmente a adenomiose 
passou a ser considerada uma patologia a parte, 
ficando somente a cargo da endometriose, a 
endometriose externa. (Campos; Navalho; Cunha, 
2008). 
  A externa, ou simplesmente endometriose, acomete 
mulheres em idade fértil (entre 25 a 29 anos). No 
entanto, nos casos raros, pode vir a ser desenvolvido 
por adolescentes, mulheres pós-menopáusicas 
cerca de 5 % delas, além de homens os quais foram 
submetidos a longos períodos de terapia estrogênica. 
Essa patologia varia entre pequenos pedaços 
microscópicos até grandes focos, conhecidos como 
endometriomas. (Campos; Navalho; Cunha, 2008). 
  Além disso, há ainda a classificação feita pelos 
pesquisadores Koninckx e Martin, em 1992, os quais 
dividiram a patologia em três ramificações, como: 
peritoneal, ovariana e de septo retovaginal. Na 
peritoneal estão envolvidos pacientes com implantes 
peritoneais. Diferentemente do segundo, nos quais 
estão os cistos ovarianos típicos da doença. E por fim 
a septo retovaginal que acomete áreas retrocervical 
e paracervical. (Bellelis; Podgaec; Abrão, 2011). 

 
Sinais e sintomas  

 
Essa patologia tem como principais sintomas, 

a dismenorreia, dispareunia e dor pélvica, no entanto 
é considerada como uma doença silenciosa, pois 
manifesta-se tardiamente ou como acontece na 
maioria dos casos, não se apresenta e a mulher só 
descobre quando faz uma investigação sobre a sua 
infertilidade em um grau já avançado da doença. 
(Caldeira et al, 2017). 

 
 
 



 
Tratamento 

 
O tratamento de pacientes portadores da 

endometriose deve ser individualizado e amparado 
por uma equipe multidisciplinar, a qual cuide do 
bem estar físico, social e psíquico do indivíduo em 
questão. Como a endometriose responde aos 
estímulos hormonais é interessante usar da terapia 
medicamentosa para o tratamento dessa 
patologia.  Desse modo, utiliza-se dos 
progestágenos e contraceptivos orais combinados. 
(Navarro; Barcelos; Silva, 2006). 

Além da terapia medicamentosa pode-se 
utilizar tratamento cirúrgico, para a remoção da 
maior quantidade de tecido e restabelecer 
posteriormente a anatomia comum da pelve. Esses 
dois métodos de tratamento são muito comuns, mas 
somando-se a eles podemos citar: Tratamento pré-
pós operatório, tratamento clínico de endometriose 
associada a dor pélvica,Tratamento cirúrgico da 
endometriose associada à dor pélvica e Tratamento 
laparoscópico. (Navarro; Barcelos; Silva, 2006). 

 
Método diagnóstico  

 
Para o diagnóstico dessa doença faz-se 

necessário a realização inicial de uma avaliação 
laparoscópica, no entanto em casos avançados da 
patologia submete-se o paciente a exames de 
imagens, tais como, a Ressonância Magnética. 
(Caldeira et al, 2017).    

 
Princípio de funcionamento da RM 

 
A Ressonância magnética é uma técnica de 

imagem da qual não se utiliza radiação ionizante 
para produção de imagens. Fundamentada em três 
segmentos, como: alinhamento, excitação e 
detecção de radiofrequência. Sendo o alinhamento, 
a propriedade magnética dos núcleos 
atômicos,  que faz com que fiquem orientados 
paralelamente ao campo 
magnético.(Júnior;Yamashita, 2001). 

 Diferentemente da excitação, a qual é 
configurada pela vibração do núcleo de hidrogênio  
numa frequência proporcional ao campo magnético 
aplicado (para aparelhos de RM utiliza-se de 1,5 
tesla [T). E por último a detecção da 
radiofrequência, durante esses processos o 
hidrogênio fica instável e para retomar a sua 
configuração inicial, emite energia em forma de 
ondas eletromagnéticas, as quais serão detectadas 
pelo equipamento, formando a “intensidade do 
sinal”. (Júnior;Yamashita, 2001).  

Olhando para o externo, percebe-se um 
aparelho com um túnel que geralmente mede cerca 
de 1,5 a 2,5 metros de comprimento, sendo 
limitantes para pacientes que possuem 
marcapasso, claustrofóbicos e que tenham “clips” 
de aneurismas. Após essas sequências de 
fundamentos, são produzidas as imagens de RM. 
Possuindo capacidade para diferenciar estruturas 
do cérebro e alterações recorrentes em qualquer 
região do corpo. (Júnior;Yamashita, 2001). 

 
 
 

 
RM no diagnóstico da endometriose profunda 

 
Os métodos de imagem são utilizados com 

frequência no diagnóstico da endometriose, tais 
como a Ultrassonografia (US) e a Ressonância 
Magnética (RM). Sendo a US usada para analisar 
lesões nas regiões pélvicas e retossigmóide, no 
entanto, em casos que não seja possível a 
visualização, faz-se necessário a RM.  

Pois ela, avalia com precisão a endometriose 
profunda e também identifica a diferenciabilidade das 
lesões, além de conseguir identificar lesões entre as 
aderências e a avaliação das lesões subperitoneais. 
(Silva; Picka 2019). 

 
Protocolo e procedimentos antes da RM 

 
Para realização do exame de endometriose 

profunda através da RM, é necessário utilizar de um 
protocolo especifico, onde as imagens são feitas em 
T1 no plano axial, no entanto a suspensão de gordura 
no plano axial e sagital, e somando-se a isso 
pesadas em T2 nos planos axial, coronal e sagital. 
(Junior et al, 2008). 

Antes do protocolo de exame, o paciente deve 
marcar o exame no período menstrual, de modo em 
que esteja com sua bexiga repleta, para melhor 
detalhamento da região. E além disso são aplicados 
via endovenosa dipirona e butilbrometo de 
escopolamina, e um gel aquoso via vaginal e retal. 
(Junior et al, 2008). 

A Ressonância Magnética é um método de 
extrema eficácia, permitindo uma avaliação ampla de 
possíveis lesões. Nesse sentido, os protocolos 
devem ter uma especificidade para contribuir com o 
sucesso do exame. Tendo em vista que a partir da 
RM será demonstrado toda a região pelvica, em 
múltiplos planos e com ótima resolução espacial.  

 
Achados da endometriose profunda por RM 

 
Os achados de endometriose profunda em 

pacientes através da RM dependerão do tipo de 
lesão, podendo ser do tipo: lesões sólidas profundas, 
pequenos implantes infiltrativos e endometriose 
visceral envolvendo as paredes vesical e retal. Sendo 
as imagens produzidas pela RM das lesões solidas 
profundas, conforme a Figura 2, com baixo sinal, 
focos hiperintensos nas imagens pesadas em T1 
com suspensão de sangue e alto sinal nas imagens 
pesadas em T2, com achados assimétricos e 
nodulares. (Junior et al, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 2- Lesões sólidas profundas, imagens 
pesadas T2 (a) (b) imagens pesadas em T1 (c) as 
setas mostram o processo aderencial no fundo de 
saco posterior e (d) processo aderencial. 

 
              Fonte:Junior et al, 2008. 

 
Diferente das imagens de pequenos 

implantes infiltrativos, conforme a Figura 4, as quais 
são limitadas, pois essas lesões apresentam focos 
esbranquiçados á laparoscopia, então a RM torna-
se negativa. E por ultimo o acometimento visceral e 
retal, sendo que no visceral a patologia pode se 
apresentar de forma difusa ou localizada, em 
oposição a retal, na qual a acurácia é relativamente 
baixa devido ao conteúdo retal pertencente a área.  
(Junior et al, 2008). 

 
Figura 3- As setas mostram implante peritoneal 
hemorrágico na serosa uterina. 
(a) (b) imagens em T1 com suspensão de gordura 

 
 

 
 
Fonte: Junior et al, 2008. 

 
 

Como pode ser observado na Figura 4, onde 
o exame foi realizado na paciente durante o período 
menstrual, com a finalidade de avaliar a 
endometriose. Foi realizadas sequências em T1, T2, 
e T1 com saturação de gordura pré e pós injeção de 
contraste gadolínio. Dessa forma, é possível 
analisar na imagem lesões profundas brancas, com 
alto sinal nas imagens em T1 com supressão de 
gorduras e vazamento de sangue. (Silva; Picka, 
2019).  

 
 
 
 
 
 

 

Figura 4- imagens em T2  para diagnostico de 
endometriose, com setas longas (a)(b) no plano axial 
(c) imagens em T1 no plano axial (d) imagens em T1 
e T2. As setas curtas mostram processos 
hemorrágicos.   

 

 
                  Fonte: Junior et al, 2008. 

 
Resultado 

 
 A partir da literatura depreende-se que as 

mulheres precisam buscar exames médicos, assim a 
ressonância se apresenta como um método eficaz 
permitindo um diagnóstico preciso e de qualidade, 
como forma de minimizar os danos a saúde dessas 
pacientes. 

 
Conclusão  

 
Conclui-se, portanto, que a endometriose 

profunda é uma patologia que merece atenção, pois 
acomete e é bastante comum entre as mulheres, 
desse modo faz-se necessário que haja maiores 
recursos disponível para o diagnóstico da patologia, 
tratamento, além de um grupo de profissionais da 
saúde especializados e bem qualificados.  

Como é o caso, dos profissionais das Técnicas 
radiológicas que devem compreender sobre o 
procedimento do exame, bem como do protocolo da 
RM para que seja possível produzir um diagnostico 
de qualidade, de modo, que ao chegar nas mãos do 
médico responsável, o mesmo consiga emitir o 
melhor diagnóstico possível e consequentemente um 
tratamento apropriado para essa paciente.  

Sendo assim e diante desse cenário, é 
importante que as mulheres procurem profissionais 
da saúde que possam auxilia-las, na presença de 
qualquer sintoma ou de sinal de anormalidade. Para 
que se consiga um diagnóstico precoce e imediato, 
de modo, a tratar posteriormente dessa patologia.  
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Resumo 
 
O túnel do carpo é formado por pequenos ossos localizados na região do punho, esses ossos servem de base para o canal do túnel do 
capo, além de um ligamento transverso compondo sua parte superior. As estruturas que compõem o canal do carpo junto do nervo 
mediano são, os nove tendões que são divididos em quatro flexores profundos, quatro flexores superficiais e o flexor longo do polegar. 
Com diversos avanços durante a segunda metade do século XX, atualmente a imagem por ressonância magnética se transformou em 
um dos métodos de diagnóstico por imagem mais populares e exercidos na prática clínica. Tem-se neste método uma alta qualidade 
para diferir tecidos, explorando aspectos anatômicos e funcionais de praticamente todo o corpo humano. A Síndrome do Túnel do Carpo 
é o tipo mais comum de neuropatia compressiva, no que, especificamente, consiste em uma compressão do nervo mediano na região 
do túnel do carpo. Pensando de forma anatômica se tem duas localidades com compressão do nervo mediano. A primeira no nível do 
limite proximal do túnel do carpo, e o segundo no nível da parte mais estreita, perto do hámulo do hamato. A tração nervosa e a 
compressão podem gerar danos no nível da bainha de mielina e nível axonal, mudanças no tecido conjuntivo e adversidades na 
microcirculação sanguínea intraneural. Se tratando da ressonância magnética, apesar de seu custo elevado, é provavelmente o método 
que irá apresentar maiores informações e dados diagnósticos a respeito da importância das estruturas de partes moles do túnel do carpo. 
Um de seus benefícios é a sua ótima capacidade de diferir tipos de tecido, embasado em conteúdo de gordura e água. 
 
Palavras-Chave: Diagnóstico; Ressonância Magnética; Síndrome; Túnel do Carpo. 

 
Abstract 
 
The carpal tunnel is formed by small bones located in the region of the wrist, these bones serve as the basis for the canal of the capo 
tunnel and to a transverse ligament composing its upper part. The structures that make up the carpal canal next to the median nerve are 
the nine tendons that are divided into four deep flexors, four superficial flexors and the long flexor of the thumb. With several advances 
during the second half of the 20th century, magnetic resonance imaging has now become one of the most popular imaging diagnostic 
methods exercised in clinical practice. This method has a high quality to differ tissues, exploring anatomical and functional aspects of 
practically the entire human body. Carpal Tunnel Syndrome is the most common type of compressive neuropathy, which specifically 
consists of a compression of the median nerve in the carpal tunnel region. Thinking anatomically, you have two localities with compression 
of the median nerve. The first at the level of the proximal limit of the carpal tunnel, and the second at the level of the narrowest part, near 
the hamate hámulum. Nerve traction and compression can cause damage to the myelin sheath level and axonal level, changes in 
connective tissue, and adversities in intraneural blood microcirculation. In the case of magnetic resonance imaging, despite its high cost, 
it is probably the method that will present more information and diagnostic data regarding the importance of soft tissue structures of the 
carpal tunnel. One of its benefits is its optimal ability to differ tissue types, based on fat and water content. 
 
Keywords: Carpal Tunnel; Diagnostic; Magnetic Resonance; Syndrome. 
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Introdução 
 
          A ressonância magnética é uma técnica 
capaz de diferenciar tecidos de forma muito 
eficiente, aplicada em exames por todo o corpo 
humano, usando ondas de rádio e fortes campos 
magnéticos para gerar imagens (sem o uso de 
radiação ionizante). (Mazzola, 2009). 
          Com a utilização da Ressonância 
Magnética, o uso desta técnica na região do carpo, 
pode evidenciar características anormais nos 
nervos com uma certa precisão, auxiliando o 
paciente a ter um melhor resultado cirúrgico.  
(Kouyoumdjian, 1999). 
          Podemos definir o túnel do carpo como, um 
túnel osteo fibroso inextensível, que fica localizado 

entre o retináculo dos flexores e a caneleta 
carpiana, com seu assoalho composto pelo 
pisiforme e pelo gancho do hamato (medialmente) 
e pelo tubérculo do escafoide e tubérculo do 
trapézio (lateralmente). (Machado, Martins, 2009). 
          A Síndrome do Túnel do Carpo é o tipo mais 
comum de neuropatia compressiva, no que, 
especificamente, consiste em uma compressão do 
nervo mediano na região do túnel do carpo. 
(Kouyoumdjian, 1999). 
          Isto posto, este estudo tem como objetivo 
condensar informações em relação ao uso da 
ressonância magnética no diagnóstico da 
síndrome do túnel do carpo, tendo em vista a 
precisão que essa técnica possui para demonstrar 
configurações anormais nos nervos. 

mailto:santiagomota29@gmail.com


Desenvolvimento 
 
          Pequenos ossos localizados na região do 
punho, servem de base para o canal do Túnel do 
carpo, além de um ligamento transverso 
compondo o seu “teto”. Através deste canal que 
passam o nervo mediano e os nove tendões 
incumbidos de realizar a flexão dos dedos. 
(Helena, 2011). 
          A Síndrome do Túnel do Carpo tem sua 
fisiopatologia multifatorial. Pensando de forma 
anatômica se tem duas localidades com 
compressão do nervo mediano. A primeira no nível 
do limite proximal do túnel do carpo, e o segundo 
no nível da parte mais estreita, perto do hámulo do 
hamato. A tração nervosa e a compressão podem 
gerar danos no nível da bainha de mielina e nível 
axonal, mudanças no tecido conjuntivo e 
adversidades na microcirculação sanguínea 
intraneural. (Chammas et al. 2013). 
          Pode-se separar as etiologias da Síndrome 
do Túnel do Carpo em cinco grupos, sendo eles de 
origem, Traumática, Infecciosa, Idiopática, 
Condições relacionadas ao trabalho e Condições 
preexistentes. (Chammas et al. 2013). 
          A princípio o diagnóstico da síndrome do 
túnel do carpo é clínico, com exame físico. Grande 
parte dos pacientes são mulheres (em cerca de 
três a cinco vezes mais do que homens) e por volta 
dos 40 e 70 anos. Os sintomas mais claros da 
síndrome do túnel do carpo podem ser a 
hiperestesia ou parestesia e fraqueza na área do 
nervo mediano. (Turrini et al. 2005). 
          Podem ser feitos também diagnósticos por 
imagem, com a utilização da ressonância 
magnética e ultrassonografia, ambas permitindo 
uma ótima visualização da compressão do nervo 
mediano entre outras estruturas do túnel do carpo. 
(Turrini et al. 2005). 
          Existe uma certa abundância em relação as 
possibilidades de tratamento da síndrome do túnel 
do carpo, entre elas aplicações de esteroides no 
túnel do carpo, tratamentos cirúrgicos, fármacos 
anti-inflamatórios, analgésicos etc. Se tratando do 
tratamento invasivo, ele só será efetuado caso o 
paciente esteja com um comprometimento 
funcional em grau alto e, consequentemente, 
intervindo de forma negativa em práticas e 
atividades do dia a dia do mesmo. (Silva, Oliveira, 
Júnior; 2014). 
          Em relação ao tratamento cirúrgico (mais 
invasivo), seu objetivo é possibilitar uma redução 
da pressão intratúnel a partir do aumento do 
volume do túnel do carpo. A operação é feita sob 
anestesia local ou locorregional, e normalmente 
com utilização de três técnicas, sendo elas, 
procedimento aberto, miniopen e técnicas 
endoscópicas. (Chammas et al. 2014). 
          No pós-operatório, a partir do 15° dia, são 
retirados os pontos da cirurgia. Práticas e 
atividades diárias começam a ser reintroduzidas 
(parcialmente) após três semanas e totalmente 
após o período de seis a oito semanas. A 

recuperação do procedimento cirúrgico, e a 
evolução do paciente, são consideradas 
favoráveis na grande parte dos casos. (Chammas 
et al. 2014). 
          A imagem por ressonância magnética é 
consequência de uma interação do campo 
magnético, concebido pelo equipamento, com 
prótons de hidrogênio do tecido humano. Dessa 
forma, se cria uma condição para o envio de um 
pulso de radiofrequência, que é posteriormente 
captado por uma antena receptora ou uma bobina.             
O sinal coletado é devidamente processado e logo 
convertido em uma imagem. (Mazzola, 2009). 
          Em casos dubitáveis em relação a síndrome 
do túnel do carpo, o diagnóstico por imagem se 
mostra de grande importância, principalmente na 
existência de sintomas recorrentes ou que não 
sumiram após o procedimento cirúrgico. A 
tomografia computadorizada e radiografias 
convencionais não se mostram de grande valor 
diagnóstico, diferente de técnicas como o 
ultrassom, que permite um exame de baixo custo, 
rápido e dinâmico em tempo real (um dos lados 
negativos seria as limitações em avaliações de 
estruturas ósseas). (Turrini et al. 2005). 
          Se tratando da ressonância magnética, 
apesar de seu custo elevado, é provavelmente o 
método que irá apresentar maiores informações e 
dados diagnósticos a respeito da importância das 
estruturas de partes moles do túnel do carpo. Um 
de seus benefícios é a sua ótima capacidade de 
diferir tipos de tecido, embasado em conteúdo de 
gordura e água. (Turrini et al. 2005). 
          A ressonância no diagnóstico da síndrome 
do túnel do carpo é apontada por muitos como um 
método sensível para o diagnóstico precoce da 
patologia, fornecendo uma aquisição de imagens 
em multiplanos com um ótimo contraste entre 
tecidos moles já citado acima. Esse contraste pode 
ser otimizado com uma simples injeção de 
contraste endovenosa, onde será evidenciado o 
tecido sinovial. (Kubota et al. 1997). 
          Além do que já foi dito anteriormente, um 
exame por imagem de ressonância magnética, 
pode ainda detectar causas secundárias (como 
artérias e músculos incomuns, cisto ganglionar, 
hipertrofia sinovial relacionado a artrite e 
quantidade anormal de gordura no canal). Em 
casos específicos, relacionados a resultado 
cirúrgico insatisfatório e casos com neuropatia 
associada, o estudo das imagens por ressonância 
poderia ainda ajudar a antever quais pacientes 
poderão obter melhores resultados cirúrgicos. 
(Kouyoumdjian et al. 2001). 
          Alguns dos principais achados da 
ressonância do túnel do carpo são o achatamento 
e edema no nervo mediano na região do hamato; 
o aumento do nervo mediano na entrada do túnel 
do carpo, melhor avaliado na região do pisiforme; 
o abaulamento do retináculo dos flexores; aumento 
da intensidade de sinal do nervo mediano na 
sequência ponderada em T2; e tumefação palmar 
do retináculo flexor. (Kubata   et al, 1997)



Figura 01: Túnel do carpo proximal normal: imagem 
por ressonância magnética no plano axial T1 SE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Turrini, Elizabete & Rosenfeld, André & J 
uliano, Yara & Fernandes, Artur & Natour, Jamil. 
(2005). 
 
Considerações Finais: 
 
Embora o diagnóstico da síndrome do túnel do 
carpo seja clínico, pode-se utilizar o auxílio de 
exames por imagem para compreensão e estudo 
das causas desta patologia. Excluindo o fator de 
custo, a ressonância magnética (ao lado da 
ultrassonografia, esta com um custo menor) se 
mostra como um exame por imagem bastante 
significativo, podendo oferecer ótimo contraste 
entre tecidos moles, detectar causa secundárias, 
auxiliar em casos duvidosos etc. Servindo como 
um exame complementar a ressonância 
magnética tem a capacidade de apresentar 
doenças no túnel do carpo de maneira mais 
definida que os demais métodos. De toda forma, o 
diagnóstico da síndrome do túnel do carpo é 
clínico, sendo a ressonância magnética, um 
(ótimo) exame de apoio, ou até essencial em casos 
específicos desta patologia. 
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Resumo  
 
O presente estudo tem como objetivo destacar a importância da ressonância magnética no diagnóstico de lesões isquiotibiais em 
jogadores de futebol. No futebol, as lesões musculares respondem por 31% do total de lesões, e 12% de todas elas ocorrem nos músculos 
isquiotibiais. De acordo com a literatura, a faixa etária de atletas com maior incidência de lesões é de 29 a 33 anos, sendo notado uma 
maior frequência em jogadores atuantes no meio de campo. A maior parte dos danos nos músculos isquiotibiais acontecem durante a 
corrida em máxima velocidade ou perto da mesma, sem contato com outro atleta. A pesquisa bibliográfica foi feita em sites de buscas 
de pesquisas científicas como: PubMed, Scielo e Google acadêmico, no qual, com o auxilio do filtro, foi direcionada a pesquisa para 
artigos com publicações feitas em um período de 2009 a 2021, as publicações selecionadas atenderam aos critérios da pesquisa por 
estarem relacionadas diretamente com a temática do trabalho. A ressonância magnética como técnica de imagem para lesões agudas 
de isquiotibiais em jogadores de futebol é preferida à ultrassonografia tanto por especialistas quanto na literatura mais recente, 
principalmente por sua maior sensibilidade para lesões menores e sua facilidade de uso para um diagnóstico preciso. 
Palavras-Chave: ressonância magnética; lesões isquiotibiais;  lesões em jogadores de futebol. 

Abstract 
 
This study aims to highlight the importance of magnetic resonance imaging in the diagnosis of hamstring injuries in soccer players. In 
soccer, muscle injuries account for 31% of all injuries, and 12% of all injuries occur in the hamstring muscles. According to the literature, 
the age group of athletes with the highest incidence of injuries is from 29 to 33 years old, with a higher frequency being noted in players 
who are active in the midfield. Most damage to the hamstring muscles occurs while running at or near full speed without contact with 
another athlete. The bibliographic research was carried out on scientific research search sites such as: PubMed, Scielo and academic 
Google, in which, with the help of the filter, the search was directed to articles with publications made in a period from 2009 to 2021, the 
selected publications met the research criteria for being directly related to the work theme. Magnetic resonance imaging as an imaging 
technique for acute hamstring injuries in soccer players is preferred over ultrasonography both by specialists and in the more recent 
literature, mainly because of its greater sensitivity for minor injuries and its ease of use for an accurate diagnosis. 
Keywords: magnetic resonance; hamstring injuries; injuries in football players. 
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Introdução 
 

O futebol é um esporte coletivo popular, 
mundialmente conhecido, que concentra um 
grande número de jogadores profissionais de alto 
rendimento. Em tal esporte, as lesões musculares 
respondem por 31% do total de lesões, sendo 12% 
são nos músculos isquiotibiais (MI), as quais, 
acontecem durante a corrida em máxima 
velocidade ou perto da mesma, sem contato com 
outro atleta (AMORIM, 2017).  Sabe-se também 
que  métodos inadequados de treinamento, falta 
de condições físicas adequadas, fraqueza 
muscular, tendinosa e ligamentar são alguns 
fatores relevantes para o dano muscular (SILVA et 
al., 2019).  

Com isso, a ressonância magnética (RM) e 
a ultrassonografia (US) são as técnicas de imagem 
mais apropriadas para descrever tais 
anormalidades musculares (KERKHOFFS et al., 
2012). Contudo, a RM mostra-se como a mais 
popular e perceptiva à lesões agudas, bem como 

aponta com alta precisão (KERKHOFFS et al., 
2012), dimensionando a gravidade e extensão do 
músculo ou tendão afetado, quando comparado a 
US (ERLUND, 2017). Sendo assim, o objetivo 
deste trabalho é destacar a importância da 
ressonância magnética no diagnóstico de lesões 
isquiotibiais em jogadores de futebol. 

 
 
Materiais e Métodos 
 

O presente trabalho de pesquisa constitui-
se de uma revisão bibliográfica acerca do 
diagnóstico de lesões em músculos isquiotibiais 
(MI) por imagem de ressonância magnética (RM). 
A pesquisa bibliográfica em bases de dados como: 
PubMed, Scielo e Google acadêmico, limitando-se 
ao período de 2009 a 2021.  

As publicações selecionadas atenderam 
aos critérios da pesquisa por estarem relacionadas 
diretamente com a temática do trabalho. As 
palavras chave utilizadas para encontrar 



conteúdos relacionados ao tema foram: músculos 
isquiotibiais, lesões, ressonância magnética, 
diagnóstico de lesões musculares. 

 
Resultados 

 
Tabela 1: Artigos utilizados para a revisão. 

AUTOR TÍTULO DO        
ARTIGO 

ANO  

Vagner Toshio Uchina, 
Andréa Dias Reis, 
Bianca Trovello Ramallo 

Core training para 
prevenção de lesões de 
isquiotibiais em 
jogadores de futebol. 

2020 

Silva, et al. Incidência de lesões 
musculoesqueléticas em 
jogadores de futebol 
profissional no Brasil 

2019 

Renato Daniel Ferreira 
Moraes, Rogério Rocha 
Lucena 

Metabolismos, aeróbio e 
anaeróbio e as posições 
táticas no futebol. 

2017 

Astur,et al. Lesão muscular: 
perspectivas e 
tendências atuais no 
Brasil 
 

2013 

Lucio Ernlund e Lucas 
de Almeida Vieira 

Lesões dos isquiotibiais: 
artigo de atualização 

2017 

Maria Cristina Ferrarini 
Nunes Soares Hage, 
Masao Iwasaki 

Imagem por ressonância 
magnética: princípios 
básicos 
 

2009 

Bernardo Hélder 
Figueiredo Amorim 

Alteração da função 
neuromuscular dos 
músculos no 
compartimento medial 
dos isquiotibiais, do 
bíceps femoral e dos 
músculos glúteo médio e 
máximo durante a 
corrida intermitente à 
máxima velocidade 

2017 

Gino Kerkhoffs, et al. Diagnosis and prognosis 
of acute hamstring 
injuries in athletes. 

2013 

Alessandro A Mazzola Ressonância Magnética: 
Princípios de formação da 
imagem e aplicações em 
imagem funcional 

2009 

Madureira, et al. Importância  da  imagem  
por  ressonância  
magnética  nos  estudos  
dos  processos 
interativos  dos  órgãos  e  
sistemas 

2010 

Tiago Fernandes, 
Lazzaretti; André 
Pedrinelli; Arnaldo José 
Hernandez, 

Lesão muscular - 
Fisiopatologia, 
Diagnóstico, Tratamento 
e apresentação clínica 

2011 

Clyde A. Helms; Nancy 
M. Major 

Ressonância Magnética 
Musculoesquelética 

2010 

Hospital das Clinicas de 
Goiás 

Técnicas de realização 
de exames em 
ressonância magnética 

2021 

Christopher S. Ahmad Avaliação e gestão de 
lesões isquiotibiais 

2013 

 
Discussão 
 

O futebol é uma modalidade intermitente 

com variações entre movimentos de alta e baixa 
intensidade, por conta disso, há uma variação 
metabólica a partida desportiva (MORAES; 
LUCENA, 2017). 

Entre jogadores profissionais de futebol, as 
lesões musculares são responsáveis por 
aproximadamente 31% de todos os danos 
(USHINA et al., 2020), contudo, deve-se 
considerar que as causas são multifatoriais e 
existem alguns fatores de risco, como idade, lesão 
muscular na mesma região, sobrecarga, 
desequilíbrio de forças, alteração na elasticidade 
do grupo muscular afetado, métodos de 
treinamento inadequado, falta de condições físicas 
adequadas, fraqueza muscular, tendinosa e 
ligamentar (ASTUR et al., 2014). 

Os estudos de KERKHOFFS et al., (2012), 
pontuam que o exame inicial para diagnóstico, 
geralmente é feito dentro de 12 horas a 48 horas 
após a lesão, sendo assim, torna-se importante a 
utilização de técnicas adequadas para descrição 
efetiva da lesão. Portanto, a US e RM são as 
modalidades de imagem mais adequadas para 
descrever essas anormalidades musculares. 

Segundo ERLUND, VIEIRA (2017), a US 
tem a vantagem de acessibilidade e baixo custo, 
mas precisa de um médico especialista para 
realizar o exame de forma manual, que deve ser 
realizado entre o segundo e o sétimo dia após o 
trauma, sendo possível identificar a lesão 
visualizando o hematoma e a descontinuidade das 
fibras. 

Entretanto, a RM permite uma avaliação 
mais completa das lesões musculares, uma vez 
que as imagens das múltiplas cicatrizes facilitam o 
estudo da anatomia e a localização e definição da 
intensidade do sinal das lesões nas sequências T1 
e T2 (tempo de relaxamento), promovendo assim 
a caracterização do tecido, permitindo um 
diagnóstico e uma classificação perfeitas em 
termos da gravidade das várias lesões, bem como 
dos possíveis danos consequentes (KERKHOFFS 
et al., 2012). 

Análises feitas por KERKHOFFS et 
al.,2012), concluíram que a RM é mais sensível na 
identificação de lesões mínimas que afetam 
menos de 5% do músculo em comparação com a 
definição radiológica de lesão muscular graduada, 
pela utilização do núcleo do átomo de hidrogênio 
(H).  

A RM é um método de imagem que foi 
estabelecido na prática clínica, devido à sua alta 
capacidade de diferenciar tecidos e coletar 
informações bioquímicas, a gama de aplicações se 
estende a todas as partes do corpo humano e 
examina aspectos anatômicos e funcionais 
(MAZZOLA, 2009). 
Hage e Iwasaki (2009) tiveram como objetivo 
detectar e medir o spin (rotação mecânica) do 
próton H em uma amostra e verificaram que, 
gerou-se um forte campo magnético, bem como 
um transmissor e receptor de Rádio Frequência 
(RF), de modo que foram detectados e conhecidos 



as suas transições energéticas, delimitando o H 

como principal fonte utilizada no RM, devido ao 
seu alto sinal.  

No scanner de RM, um forte campo 
magnético passa pelo centro do tubo. Ao sujeitar o 
paciente à ação desse campo intenso, os prótons 
de H presentes no corpo serão orientados tanto em 
alinhamento paralelo a este campo, quanto em 
alinhamento antiparalelo. Em outras palavras, eles 
serão orientados tanto para os pés quanto para a 
cabeça, ou seja, para cada alinhamento em uma 
direção, haverá um alinhamento oposto a ser 
cancelado, deixando uma população de alguns 
prótons para produzir um sinal detectável nas 
bobinas, suficientes para a construção da 
imagem (MAZZOLA, 2009). 

Uma vez que os spins up restantes se 
alinharem paralelo ao campo magnético do 
aparelho, eles serão submetidos a pulsos de 
Rádio Frequência (RF). Porém no momento desse 
alinhamento, antes mesmo de ser enviado o sinal 
de RF, sob a influência do campo 
magnético, surgirá um segundo movimento 
chamado precessão, que para uma melhor 
compreensão, pode ser comparado ao movimento 
de um pião (MADUREIRA et al., 2010). 

O vetor magnetização no plano 
longitudinal, conhecido como VME (Vetor de 
Magnetização Efetiva) receberá um pulso de RF 
de 90°, exatamente na mesma frequência de 
precessão dos spins, ocorrendo então, o 
fenômeno RM. Quando o pulso de RF é 
desligado, o VME tentará se alinhar com o campo 
externo, pois os núcleos de H perde sua energia 
de pulso. As taxas de relaxação de núcleos de H+ 
variam dentro de uma constante de tempo 
(T), uma vez que o vetor de magnetização 
longitudinal e transversal recuperam em T1 e T2, 
respectivamente (MAZZOLA, 2009).  

Uma vez que um primeiro sinal é 
emitido, também haverá um segundo sinal 
ecoando o primeiro no tempo T2. Cada tecido do 
corpo tem seu próprio tempo de retorno, ou 
seja, relaxamento, conseqüentemente os padrões 
de sinal serão diferentes nas sequências T1 e 
T2. Todos esses sinais coletados, que serão 
processados e convertidos em imagens, carregam 
informações sobre a área em estudo. Ao realizar a 
RM, o conforto do paciente é de extrema 
importância para que não perca o exame  (HAGE 
e IWASAKI, 2009). 

Outro fator importante é o sinal, que é a 
quantidade de informações contidas em uma 
imagem. Uma imagem com  ruído é uma imagem 
de sinal ruim. NEX é a quantidade de vezes que se 
capta o sinal dos prótons. Se um NEX for 2, por 
exemplo, diz-se que o sinal daquela região foi 
capturada duas vezes . Os prótons do tecido 
avaliado ao ressoarem, emitem sinais que serão 
os responsáveis pela formação da imagem, 
logo,quanto menor for a bobina melhor será o 
sinal. É importante que a bobina de corpo seja 
capaz de detectar o sinal de todo comprimento da 

área, assim como de sua profundidade. 
Ademais,  imagens axiais, coronais e sagitais 
ponderadas em T1 e T2 padrão são obtidas em 
uma unidade de 1.5 T (Tesla) ou maior (HELMS et 
al., 2011). 

 

A  B  
Figura 1 - Cortes axial pesado em T1 (A) e coronal na 
seqüência STIR (B), (FERNANDES, 2011). 
 

Em um aparelho com potência de campo 
magnético de 1.5T, indica-se o protocolo para o 
paciente posicionado-o em decúbito dorsal e o uso 
de bobina para torso que comporte FOV máximo 
de 420mm/42cm. Ademais, indica-se seguir o 
seguinte protocolo: Corte coronal STIR (inversão 

da recuperação do tempo curto) e T1; Corte sagital 

STIR; Corte axial STIR, T1 e T2. Os parâmetros 
são Slice 4mm X Gap 0,4mm. Se necessário 
diminuir a espessura do corte e espaçamento e 
cobrir a patologia evidenciada (HCG, 2021). 

Sendo assim, a RM é a modalidade de 
escolha para identificar lesões, principalmente 
aquelas com localização proximal. Define com 
precisão a localização da lesão, sua gravidade e 
extensão, os tendões afetados e a retração da 
massa muscular (ERLUND, VIEIRA, 2017). 

 
Considerações Finais 
 

A ressonância magnética como técnica de 
imagem para lesões agudas de isquiotibiais em 
jogadores de futebol mostra-se a mais 
recomendada, especialmente por sua maior 
sensibilidade para lesões menores e sua facilidade 
de uso para um diagnóstico preciso. 
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RESUMO  

Introdução: O atendimento humanizado prioriza o diálogo e as necessidades do paciente, a confiança gerada entre pacientes e 
profissionais contribui para a eficácia de um melhor atendimento no exame de mamografia. Objetivo: O presente artigo tem como 
objetivo a discussão a respeito do processo de humanização do profissional das técnicas radiológicas que atua na mamografia e como 
isso afeta positivamente o público feminino durante a realização do exame. Materiais e Métodos: Foi realizada uma pesquisa 
qualitativa nas bases de dados, descritas na metodologia. Resultados: Observa-se num período de tempo o aumento da taxa de 
mortalidade do câncer de mama, em mulheres, isso aliado a queixa da falta do atendimento acolhedor por parte do tecnólogo durante 
a mamografia. Discussão: Logo, discute-se que para um profissional ser excelente na sua área de atuação, além da sua capacidade 
de realizar exames de qualidade é tão importante quanto passar pelo processo de humanização. Conclusão: Para alterar o atual 
quadro, que é a alta taxa de mortalidade por câncer de mama em mulheres, a participação do profissional de técnicas radiológicas no 
processo humanizado do atendimento durante a realização do exame de mamografia é de suma importância.  

Palavras chave: Humanização, mamografia, tecnólogo em radiologia  

ABSTRACT  

Introduction: The humanized care prioritizes the dialogue and the patient's needs, a trust generated between patients and professionals 
contributes to the effectiveness of a better service in the mammography exam. Objective: This article aims to discuss the humanization 
process of the professional of radiological techniques working in mammography and how this positively affects the female audience 
during the examination. Materials and Methods: A qualitative research was carried out in the databases, based on the methodology. 
Results: Over a period of time, an increase in the mortality rate from breast cancer in women is observed, combined with the complaint 
of the lack of welcoming care by the technologist during mammography. Discussion: Therefore, it is argued that for a professional to be 
excellent in their area of expertise, in addition to their ability to perform quality exams, it is as important as going through the humanization 
process. Conclusion: In order to change the current situation, which is the high mortality rate from breast cancer in women, the 
participation of professional radiological techniques in the humanized process of care during the mammography exam is of paramount 
importance.  

Keywords: Humanization, mammography, radiology technologist  
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1. Introdução  
  
       Todo ser humano necessita de ser bem 
tratado, desde o ambiente de trabalho ou fora dele, 
a capacidade de depositar o seu eu no lugar do 
outro, pode trazer grande diferença nas relações 
pessoais. Neste contexto, perante o mercado de 
trabalho podemos identificar cada vez mais 
agilidade e eficiência, para a área da saúde, em 
que muitas vezes, sofrendo com os sintomas da 
desumanização em seus serviços, principalmente 
nos setores de Radiologia (OLIVEIRA, 2015).  

A humanização, é um pacto que traz uma 
construção grupal que só pode acontecer a partir 
da composição de troca de saberes, através do 
trabalho em rede com equipes multiprofissionais, 
pela assimilação das necessidades de cada um 
(DUARTE; NORO, 2012).  

Ultimamente tem sido foco de estudos, as 
doenças que atacam a população feminina ao redor 
do mundo, sobretudo pela grande abundância de 
dados disponíveis acerca dos estudos com inclusão 
ao câncer de mama. A mamografia e o exame 
clínico das mamas têm se tornado um 
procedimento elegível empregado para o 
diagnóstico precoce. O exame clínico pode ratificar 
até 70% dos casos e quando se fala em 
mamografia pode trazer ainda mais desta 
porcentagem sendo 83% (FONSECA, et.al, 2019).  

Para a efetivação dos exames e procedimento 
do atendimento, os profissionais da radiologia 
seguem o Código de Ética dos Profissionais das 
Técnicas Radiológicas (CONTER n°15, de 12 de 
dezembro de 2011), o documento traz os direitos e 
deveres e correlatos de seus profissionais inscritos 
no sistema do Conselho Nacional de Técnicos em 



 

 

Radiologia (CONTER) e seu executor o CRTRs 
(Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia) 
(CONTER, 2021). Neste sentido, este trabalho tem 
por objetivo trabalhar os pontos nos quais os 
tecnólogos em radiologia tabalha no processo de 
humanização do exame de mamografia.  
  
2. Materiais e métodos  

       A metodologia abordada para este artigo é a 
revisão de literatura, em que busca uma 
abordagem de causas e conflitos, descritos pela 
comunidade selecionada. O processo acolhedor 
dos pacientes, a abordagem descritiva e sucinta 
sobre as etapas do processo de acolhimento e a 
explicação sobre a tomossíntese. Para as buscas 
foram utilizadas o portal capes, as fontes de dados 
utilizadas foram: Lilacs, Scielo  e  PubMed. 

  Buscando identificar através de artigos 
científicos, Dissertação de mestrado, teses de 
doutorado e monografias, o que traz a respeito do 
tema: tecnólogos em  radiologia  no 
processo de humanização do exame de 
mamografia. Foram utilizados trabalhos com datas 
de publicação entre 2012 a 2021, para construção 
deste artigo.  
 

3. Resultados  

 
Tabela 1. Número de mamografias realizadas no 
SUS segundo tipo de procedimento, Brasil e 
Regiões em 2021  
Região / Tipo 
de  
mamografia 

 

Mamografia 
 
 
 

Mamografia 

Total 

Norte  8.155  88.359  96.514  

Nordeste  34.417  501.784  536.201  

Sudeste  185.244  1.139.233  
 
1.324.4 
 

Sul  61.032  454.921    519.954 

Centro 
Oeste  11.599  87.492  99.091  

Brasil  300.447  2.271.789  
2.572.23 6  

Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de 
Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) 
INCA, (2021).  

A taxa de mortalidade por câncer de mama, vem 
sendo caracterizada pela população mundial, 
delimitando a quantidade de óbitos, que se dá 

em 14,23 /100.000 mulheres, em 2019, com as 
maiores taxas nas regiões Sudeste e Sul, neste 
cenário estas mulheres necessitam de um bom 
atendimento pelo fato de sua incapacidade e 
vulnerabilidade (INCA, 2021).  
        Por meio deste processo, os tecnólogos em 
radiologia estão sempre sendo cobrados por 
inexistência de um tratamento acolhedor por 
este público alvo, este contexto traz a 
necessidade de intervenção por meio das 
autoridades maiores (UNIC, 2021).  

 

4. Discussão  

  
        Em um estudo feito por Iago Brito foi 
observado, durante seu período de estágio, 
que o setor de radiologia tinha dificuldades na 
prática da humanização do atendimento. 
        O processo pode se tornar multíplice para 
alguns, pois faz-se necessário também 
mudanças de comportamento (BRITO 2015). 
         O profissional está ali para atender e lidar 
de forma individual com cada um de  
seus pacientes. Um pequeno gesto como 
chamar pelo nome, um sorriso, olhar 
diretamente para a pessoa, muda a percepção 
de tratamento interpessoal, a paciente se sente 
mais confortável e relaxada em relação ao 
exame (SILVA E JUNIOR, 2017).  
         O processo de humanização deve 
começar na recepção e seguir até o atendimento 
final, assim envolvendo todos trabalhadores, 
como posto pela Política Nacional de 
Humanização (PNH), que humanizar inclui 
diferenças no processo de cuidado e que tal se 
faz de forma coletiva e compartilhada. Assim, 
infere-se que a conexão entre os setores e 
profissionais é essencial (PEEIRA, et.al, 2017).  
        Neste contexto no que se refere ao 
decorrer do exame de mamografia, é 
imprescindível que haja comunicação entre 
profissional e paciente, pois esta rege a 
qualidade e bem-estar das pessoas. De forma 
descomplicada e clara, instruir e elucidar o 
processo a paciente, permitindo que ela entenda 
o que ocorrerá (MACHADO, 2017).  

  O medo, o nervosismo, as experiências 
anteriores, a ansiedade, entre outros 
sentimentos podem atrapalhar a realização do 
exame, fazendo com que a paciente contraia a 
mama causando maior desconforto na 
compressão e deixando a imagem final 
imprópria para o laudo. A conversa tranquilizará 
e pode deixar a paciente confortável fazendo 
com que colabore durante o exame. O 
profissional de radiologia deve estar atento às 
emoções do paciente, pois como referido o 
resultado final dependerá também disso 
(MORENO,   2010).   É   indispensável   que   o  



 

 

profissional de radiologia execute bons exames 
embora a rotina desgastante e a sobrecarga do 
trabalho no dia a dia torne o atendimento muitas 
vezes automático. Entretanto, esses problemas 
não podem interferir no atendimento humanizado 
(SILVA, 2015). Esse tipo de serviço não deve ser 
deixado se prestado principalmente nos serviços 
de saúde pública que há uma carência de 
distribuir igualmente seus serviços.  

Humanizar é uma palavra que deve ser 
praticada constantemente por todos que se refere 
ao cuidado para o próximo, uma forma de acolher 
sem distinção de raça religião qualquer diferença 
e que seja atribuída de forma coletiva, sendo que 
os profissionais de radiologia estão em contato 
constante com os pacientes que realizam 
mamografia. A forma de receber e tratar o 
paciente trará muita confiança e tranquilidade já 
que muitos chegam apreensivos por conta do 
exame monográfico, e o primeiro contato facilitará 
muito na realização do exame assim facilitando o 
trabalho do tecnólogo e tendo um melhor exame 
de imagem para avaliação do médico (FIGUEIRA, 
2020).  
  
  
Considerações finais.  

  
       Com isso, por meio desta revisão literária o 
grupo conclui que a humanização no processo do 
exame de mamografia é a peça chave para 
auxiliar o profissional tecnólogo em radiologia, a 
construir confiança fundamentada no respeito e 
valorização da vida da paciente, visando assim 
transfigurar o cenário atual de alta taxa de 
mortalidade do câncer de mama. Segundo o INCA 
e o SUS, as mamografias são incluídas para 
rastreamento de câncer de mama, sendo 
indicadas a cada dois anos para mulheres de 50 
a 69 anos sem sinais ou sintomas de câncer de 
mama, em todas as regiões brasileiras. Sendo 
que cerca de 25% das mulheres evitam submeter-
se ao exame por medo. Contudo a humanização 
se torna muito importante para prevenção. 
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Resumo   

  
Introdução: o câncer é uma anomalia genética na estrutura celular, onde acontece a multiplicação desordenada podendo apresentar 

mutação no DNA celular, a próstata é a glândula responsável pela fabricação do líquido transportador dos espermatozoides o sêmen, 

localizada entre o reto e a bexiga. O tratamento radioterápico tem se mostrado um grande aliado para o tratamento do câncer na próstata, 

pois se utiliza de radiação ionizante para matar células cancerosas através de doses controladas de radiação. Objetivo: consiste em 

demonstrar a importância do uso da radioterapia no tratamento do câncer de próstata em homens com idade superior a 65 anos. Materiais 

e Métodos: Foram utilizadas as bases de dados: Scielo, Google acadêmico e Pubmed. Os critérios de inclusão foram, artigos publicados 

entre os anos de 2015 a 2020. E os de exclusão foram os artigos que não faziam referência a temática e que estavam fora do período 

delimitado. Resultados: Foi possível observar que o tratamento radioterápico é útil para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com 

câncer de próstata. Conclusão: Observou-se que uma das formas do tratamento radioterápico no câncer de próstata é o uso da 

braquiterapia onde a fonte radioativa é inserida dentro do paciente próximo a região tumoral em forma de sementes. Nota-se que 

consegue se chegar à cura do câncer na maioria dos casos, no entanto alguns casos não há possibilidade de cura o que faz com que a 

radioterapia seja usada para diminuir a progressão da doença e proporcionar uma melhor qualidade de vida ao paciente.   
 Palavras-chave: próstata; neoplasia; radioterapia; braquiterapia; radiação; ionizante.  
  
Abstract  

  
Introduction: cancer is a genetic anomaly in the cellular structure, where disorderly multiplication occurs, which may present a mutation 

in the cellular DNA, the prostate is the gland responsible for the production of the liquid transporting spermatozoa, the semen, located 

between the rectum and the bladder. Radiotherapy treatment has been shown to be a great ally for the treatment of prostate cancer, as it 

uses ionizing radiation to kill cancer cells through controlled doses of radiation. Objective: to demonstrate the importance of using 

radiotherapy in the treatment of prostate cancer in men over 65 years of age. Materials and Methods: The following databases were 

used: Scielo, Academic Google and Pubmed. The inclusion criteria were articles published between the years 2015 to 2020. And the 

exclusion criteria were articles that did not refer to the theme and that were outside the delimited period. Results: It was possible to 

observe that radiotherapy treatment is useful to improve the quality of life of patients with prostate cancer. Conclusion: It was observed 

that one of the forms of radiotherapy treatment in prostate cancer is the use of brachytherapy where the radioactive source is inserted into 

the patient near the tumor region in the form of seeds. It is noted that it is possible to achieve a cure for cancer in most cases, however in 

some cases there is no possibility of cure, which makes radiotherapy used to reduce the progression of the disease and provide a better 

quality of life for the patient.  
  
Keywords: prostate; neoplasm; radiotherapy; brachytherapy; radiation; ionizing.  
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Introdução  
  

A neoplasia é definida por  mutação genética  
e um aumento desordenado de células patológicas 
de um tecido ou órgão, comumente chamadas de 
câncer, pode ser dividido em benignas e malignas. 
Além disso, tais anormalidades celulares tornam- 
se agressivas até se espalharem para os tecidos, 
formando metástases (INCA, 2020). O câncer de 
próstata é o segundo mais comum em homens, 
perdendo apenas para o câncer de pele, 75% dos 
casos são identificados em idosos a partir dos 65 

anos de idade, constatando a esta faixa etária com 
maior probabilidade de incidência. No entanto, se 
for diagnosticado no início, o tratamento será um 
fator favorável para o paciente, aumentando assim 
a probabilidade de cura total da patologia (INCA, 
2020).   

Existem algumas formas de diagnosticar o 
câncer de próstata sendo os três mais comuns, o 
exame de prostate specific antigen (antígeno 
prostático específico - PSA) por meio de coleta 
sanguínea, o toque retal que visa identificação de 
nódulos ou tecido enrijecido e, ultrassom trans retal 
(UTR). O exame de PSA é recomendado para 
homens com idade a partir dos 40 anos, tendo em 
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vista o diagnóstico precoce, ajudando no 
tratamento e minimizando o uso de intervenção 
cirúrgica (HEIDENREICH A, et al, 2014). Ainda 
para Heidenreich A, et.al., (2014) o toque retal é 
utilizado para auxiliar no rastreio de câncer caso o 
PSA tenha resultado normal analisando no 
procedimento, se há algum inchaço ou qualquer 
alteração física na próstata ou alteração de 
tamanho. Ademais, o ultrassom trans retal é um 
exame por imagem que auxilia na visualização dos 
tumores prostáticos.  

Um dos tratamentos indicados para o câncer 
de próstata é a radioterapia, a qual se utiliza de 
feixes de radiação com intensidade alta para 
eliminar as células cancerosas, podendo ser 
divididas em braquiterapia ou teleterapia 
dependendo do seu modo de produção, quando 
produzidos por radioisótopos (braquiterapia) ou 
aceleradores lineares (teleterapia) (SOUSA, et al. 
2019). Sendo assim, o objetivo deste trabalho 
consiste em avaliar a efetividade do uso da 
radioterapia no tratamento do câncer de próstata 
em pacientes com mais de 65 anos, e salientar os 
resultados positivos, desde o tratamento até a cura 
ou melhora significativa, assim como também 
evidenciar a redução dos danos e sintomas nos 
casos em que não há possibilidade de cura.  

  

Materiais e Métodos   
  

Trata-se de uma revisão da literatura com 
abordagem qualitativa e uma pesquisa descritiva 
objetiva. O problema de pesquisa foi: Qual a 
importância em avaliar a efetividade do uso da 
radioterapia no tratamento do câncer de próstata 
em pacientes com mais de 65 anos. O estudo 
utilizou evidências científicas que abordam sobre o 
tratamento radioterápico contra o câncer de 
próstata na população do sexo masculino com 
faixa etária a partir dos 65 anos de idade.   

Para tanto buscou analisar as publicações 
dos autores nas fontes de dados armazenadas em 
portais como: Scielo, Google acadêmico e 
Pubmed. Para desenvolver a pesquisa seguiu-se a 
organização da pesquisa, para que assim fosse 
desenvolvido: (a) delimitação do tema, (b) 
definição do objetivo, (c) delimitação da base de 
dados, (d) busca de material científico (e) leitura 
exploratória, (f) definição dos critérios de inclusão 
e exclusão de artigos, (g) leitura analítica na 
íntegra do material selecionado, (h) registro das 
informações que abordassem os objetivos da 
pesquisa.  
  

Resultados  
  

Tabela 1: Artigos utilizados para resultados.  

  
AUTOR  TITULO DO ARTIGO  ANO  

  

INCA  

  
O que é câncer?  
  

 

2020  

  

  

Heidenreich, A; 

et al.   

  

EAU guidelines on 
prostate cancer. Part 1: 
screening, diagnosis, and 
local treatment  with  

curative intent update.  

  

  

  

 2014  

  

  

Sousa, et al.  

  

Tratamento  do  
câncer de próstata: 
radioterapia,  
quimioterapia e plantas  

  

  

2019  

  

Varregoso, J.  

  

  

Braquiterapia prostática  

  

2006  

          

Damber, JR;  

Aus, G  

  

Prostate Cancer  

  

  

2008  

  

  

Dornas, JAD; 

Rui, JT  

  

Câncer de próstata 
medicinaiscomo 
alternativa  
Terapêutica  

  

  

  

2000  

Duarte, HE  Anatomia humana  2014  

           

Goldstraw, MA;  

Fitzpatrick, JM; 
Kirby, S.  
.  

  

What is the role 
inflammation in the 
pathogenesis of prostate 
cancer?  
  

  

  

  

2007  

  

Furnari, L.  

  

  

Controle de qualidade em  
radioterapia  

  

  

  

2015  

López-Ótin, C; 

et al.  

The hallmarks of aging  2013  

  
 
Discussão  

  
De acordo com os artigos estudados, como 

recurso médico ao tratamento do câncer de 
próstata utiliza-se a radioterapia, a qual consiste 
em um conjunto de radiações ionizantes com alto 
potencial destrutivo às células tumoral, bem como, 
a prostatectomia, que consiste no procedimento de 
retirada total prostático por meio de intervenção 
cirúrgica, no entanto evita-se o máximo esse último 
procedimento em idosos (INCA, 2020).  
          Para Furnari (2015), a braquiterapia é uma 
palavra originada do grego braquios, que tem o 
significado de curto, é a terapia mais utilizada para 
o tratamento do adenocarcinoma de próstata onde 
se insere fontes radioativas próximas a lesão a ser 



 

 

tratada, esse método é dividido em três formas:-  
Fonte de baixa dose (LDR, do inglês Low Dose 
Rate: 0,2 - 2,0 Gy/h)   
- Média taxa de dose (MDR, do inglês Medium 
Dose Rate: 2,0 – 12 Gy/h) e - Alta taxa de dose 
(HDR, do inglês High Dose Rate: > 12 Gy/h).  
         Os implantes radioativos podem ser 
definitivos ou temporários, no permanente os 
isótopos mais utilizados são paládio-103 e o 
iodo125, um dos utilizados nos implantes 
temporários é o irídio-192. Como recurso médico 
no combate ao câncer de próstata utiliza-se a 
radioterapia que consiste num conjunto de 
radiações ionizantes que tem potencial destrutivo 
às células tumorais (INCA, 2006).  
         Em relação ao sucesso do tratamento com 
radioterapia o resultado é satisfatório, uma vez que 
pesquisas (FURNARI, 2015) mostram que 
somente um terço da metade dos pacientes 
submetidos à radioterapia volta a sofrer do mesmo 
tumor. (FURNARI, 2015).  

Novas formas de terapia estão sendo criado, 
exemplo disso, a exclusão androgênica (terapia de 
privação androgênica [ADT]) que quando 
combinada com a radioterapia ocorre uma 
supressão androgênica associada a um aumento 
da astenia e diminuição do funcionamento social, 
físico e cognitivo nos dois meses seguintes a 
irradiação (VARREGOSO, 2006). No câncer 
prostático local, a radioterapia guiada por imagem 
representa uma das principais modalidades de 
tratamento, utilizada para auxiliar na terapia que 
exige altíssima precisão, e visa melhorar a 
acurácia por meio de imagens obtidas na máquina 
antes da aplicação, reduzindo assim o entorno do 
tumor (DAMBER; AUS, 2008).  

Alguns estudos mostraram que a terapia de 
privação de androgênio combinada com 
radioterapia guiada por imagem pode reduzir a 
mortalidade de câncer de próstata de alto risco e 
melhorar a radiossensibilização (No caso de 
metástases, outra opção de tratamento para esse 
tipo de câncer é a radioterapia estereotáxica por 
ablação, método que pode aumentar a eficácia 
biológica da dose e reduzir a incidência de 
complicações (DORNAS, RUI, 2000). Estudos 
radiobiológicos têm mostrado que o uso de altas 
doses em animais de laboratório pode aumentar o 
dano às células tumorais e prevenir a 
reproliferação tumoral, que é um dos fenômenos 
mais importantes, também, além de aumentar o 
dano a célula impede a repopulação neoplásica 
relacionado à recidiva local além de não ser um 
procedimento ambulatorial não invasivo de curta 
duração geralmente sem sedação ou anestesia, 
permitindo o a liberação rápida do paciente 
(GOLDSTRAW; FITZPATRICK; KIRBY, 2007).  
  Portanto, a radioterapia traz seu fator 
principal no tratamento de câncer de próstata em 
pacientes com idades mais avançadas, tendo 
como apoio de conhecimento os profissionais da 
radiologia, no qual desempenha um papel 
fundamental no que diz respeito ao câncer da 

próstata, uma vez que realizam os principais 
exames de imagem, desempenhando assim o 
papel de manipular, adquirir, avaliar e documentar 
imagens para fins diagnósticos, aplicando medidas 
específicas de proteção radiológica e digitais, 
registradas nos arquivos ( SANTOS, 2014).  
  Neste contexto, devem ser observadas as 
medidas de proteção radiológica especificadas nas 
disposições da CNEN 6.10, que contemplam os 
requisitos necessários para a segurança 
radiológica e proteção radiológica em serviços de 
radioterapia. Assim a norma CNEN 3.01, define os 
requisitos para exposições ocupacionais e 
médicas e contém os princípios das diretrizes 
básicas para proteção radiológica. (CENEN, 
2021).  
  

Considerações Finais   
  

Conclui-se que a radioterapia um método 
eficiente de tratamento para câncer de próstata em 
homens acima de 65 anos, visto que, tal método 
consegue preservar as células vizinhas e ser 
efetivo na mitigação das células cancerosas, como 
também no seu método paliativo aliviando os 
sintomas quando já não há mais chances de cura,  
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Introdução 

 
A microcefalia pode ser caracterizada como, 

uma patologia rara, que compromete o 
desenvolvimento do cérebro dentro da caixa 
craniana. Desse modo, o cérebro e o crânio não 
crescem na mesma proporção, comprimindo 
assim as estruturas do cérebro (Melo; Borges, 
2019). 

Desse modo, as crianças portadoras da 
microcefalia, possui o tamanho da cabeça 
substancialmente menor do que a de outras 
crianças de mesmo gênero e idade, com 33 cm de 
diâmetro durante o nascimento, aumentando, para 
42 após um ano e três meses e 45 cm após os 10 
anos de idade (Melo; Borges, 2019). 

Essa patologia advém de origens ambientais, 
morfológicas ou genéticas. No que tange aos 
fatores ambientais, podemos pontuar como: mães 

usuárias de álcool, drogas, medicamentos, 
cigarro, intoxicação por mercúrio, desnutridas, 
entre outros, diferentemente dos fatores 
genéticos, os quais são herdados genes 
defeituosos do papai ou da mamãe (Melo; Borges, 
2019). 

A microcefalia tornou-se um problema de 
saúde pública. Sendo assim, o diagnóstico é de 
suma importância para o processo terapêutico do 
paciente. Um dos maiores meios de diagnostico 
dessa patologia, é a Tomografia Computadorizada 
(TC), que utiliza os raios X para visualização de 
calcificações no crânio do indivíduo (Bugno et al, 
2017). 

Essa técnica possibilita avaliar regiões do 
cérebro que são afetadas pela doença, tais como: 
calcificações em áreas do encéfalo e 
deformidades nos lobos frontais, parietais e 
occipitais. Além disso, consegue recriar e 
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Resumo 
A microcefalia é uma patologia rara que acomete o desenvolvimento cerebral dentro da caixa craniana. Dessa forma, o paciente portador 
da doença não tem suas estruturas normalizadas, apresentando um tamanho da cabeça menor do que o de outras crianças. O objetivo do 
presente estudo é trabalhar acerca do uso da tomografia computadorizada aplicada para o diagnóstico de microcefalia. Diante disso, as 
estruturas cerebrais e do crânio não crescem, fazendo com que o paciente tenha prejuízos no seu desenvolvimento motor, cognitivo, audível, 
visível entre outros. Por isso, torna-se importante, utilizar dos métodos de diagnóstico por imagem, como é o caso da Tomografia 
Computadoriza (TC), que possibilita a avaliação de calcificações em áreas do encéfalo e deformidades nos lobos frontais, parietais e 
occipitais. Conclui-se, portanto que, o diagnóstico da criança portadora da microcefalia é de suma importância, pois possibilita criar um plano 
de tratamento e acolhimento para o paciente, com apoio de uma equipe multidisciplinar e da família, os quais irão conseguir auxiliar a criança 
a desenvolver funções motoras, cognitivas, sociais, audíveis, visíveis e emocionais. 

 

Palavras-Chave: Microcefalia. Diagnóstico. Tomografia Computadorizada. 

 

 

Abstract: 

 

Microcephaly is a rare pathology that affects the brain development inside the cranial cavity, therefore, the patient with the disease does not 
have its structures normalized, presenting a head size smaller than that of other children. The aim of this study is to work on the use of 
computed tomography applied for the diagnosis of microcephaly. Therefore, the brain and skull structures do not grow, causing the patient 
to have impairments in their motor, cognitive, audible, visible development, among others. Therefore, it is important to use diagnostic imaging 
methods, such as Computed Tomography (CT), which enables the assessment of calcifications in brain areas and deformities in the frontal, 
parietal and occipital lobes. It is concluded, therefore, that the diagnosis of the child with microcephaly is of paramount importance, as it 
makes it possible to create a treatment and care plan for the patient, with the support of a multidisciplinary team and the family. Which will 
help the child to develop motor, cognitive, social, audible, visible and emotional functions. 
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reconstruir tridimensionalmente as imagens das 
regiões, a fim de um maior detalhamento e um 
diagnóstico eficaz (Bugno et al, 2017). 

O objetivo do presente estudo é trabalhar 
acerca do uso da tomografia computadorizada 
aplicada para o diagnóstico de microcefalia. 

 

 
Histórico dos primeiros casos de Microcefalia 

no Brasil 

 

O vírus Zika ou arbovirose identificado no 
Brasil por meio de técnicas de biologia molecular no 
ano de 2015, foi isolado pela primeira vez em 1947, 
na Uganda. Desde então, tem se manifestado no 
Brasil em 18 estados, principalmente no Nordeste. 
Até próximo aos estudos realizados pelo Brasil, o 
conhecimento sobre a doença era insuficiente, pois 
acreditava-se que ela era benigna e autolimitada. 
(Vargas et al, 2016). 

No Brasil, após a confirmação da 
contaminação de alguns estados por Zika, 
Pernambuco e Bahia apresentaram casos de 
pacientes com quadro clínicos sugestivos de 
arbovirose, com aparecimento de artralgia, febre e 
exantema, sendo que, a febre do Zika pode 
apresentar-se através de um quadro de exantema 
pruriginoso, acompanhado de febre ou não, além 
de mialgia, cefaleia, artralgia e hiperemia 
conjuntival (Vargas et al, 2016) 

 Em outubro de 2015, durante a identificação 
recente do vírus Zika, especialistas notaram o 
aumento de casos de microcefalia e a sua relação 
com a ocorrência do vírus Zika, chegando a um 
número de afetados de 1.247 recém-nascidos no 
dia 1 de dezembro do mesmo ano, configurando o 
estado de Pernambuco, como o estado com maior 
número de casos até o momento. (Vargas et al, 
2016). 

 Outros países da América, tais como, 
Barbados, Colômbia, El Salvador, Equador, 
Guatemala, Guiana, Guiana Francesa, Haiti, 
Honduras, Martinica, México, Panamá, Paraguai, 
Porto Rico, Saint Martin, Suriname e Venezuela, 
também foram atingidos pela arbovirose, 
confirmando a alta incidência do vírus. Diante disso, 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi 
convocada para tratar da emergência, pois existiam 
dados que definiam a ocorrência de 3 a 4 milhões 
de casos em 2016 a OMS declarou então 
posteriormente, o vírus Zika, como um caso de 
saúde pública de importância internacional. 
(Henriques; Duarte; Garcia, 2016). 

   Diante disso, traçou-se medidas de 
proteção ao vírus, sendo elas: fechar portas e 
janelas, usar calça e camisa longas, além de 
repelentes. Isso fazia com que o mosquito 
transmissor do vírus, conhecido como Aedes 
aegypti, não conseguisse penetrar a pele. O Aedes 
aegypti já era de conhecimento brasileiro, pois 
transmite os vírus da dengue, febre chikungunya e 
da febre amarela, depositando seus ovos em 

recipientes de água doméstico e picando para 
alimentar-se de sangue humano. (Henriques; 
Duarte; Garcia, 2016). 

 

Microcefalia 

 

Etimologicamente falando, o termo 
"microcefalia" origina-se do grego e remete a 
“pequena cabeça”, condição na qual o indivíduo 
possui uma forma neurológica subdesenvolvida. 
Dessa forma, a criança tem uma cabeça menor do 
que a das demais crianças do mesmo sexo ou 
idade. Essa patologia pode ser percebida nas 39 
semanas de gestação ou nos recém-nascidos com 
um perímetro abaixo de 32 cm (Leite; Varellis, 
2006). 

Segundo a OMS, o diagnóstico de 
microcefalia pode ser dividido em dois segmentos, 
tais como: microcefalia e microcefalia grave. Na 
microcefalia, o recém-nascido tem um perímetro 
com 2 desvios-padrões abaixo da média para idade 
gestacional e sexo, diferindo-se da microcefalia 
grave, pois possuindo 3 desvios-padrões, conforme 
a Figura 1 (Leite; Varellis, 2006). 
 
Figura 1. Comparação entre os custos do método 
mecanizado e do tradicional. 

Fonte: secretaria da saúde do estado do Ceará, 
2016. 
 

Essa patologia é mais comum em crianças 
do sexo masculino, tendo os maiores números de 
casos relacionados a microcefalia familiar e 
autossômica, no entanto, investigações 
epidemiológicas mostram casos de crianças 
portadoras da doença sem nenhum caso na família. 
(Leite; Varellis, 2006). 

A criança com microcefalia tem sua 
qualidade de vida prejudicada, pois pode ter seu 
nível de desenvolvimento físico e mental 
comprometido pela doença. Podendo ter atraso 
mental, complicações respiratórias, problemas 
auditivos, déficit intelectual, hiperatividade, rigidez 
muscular, problemas de visão, convulsão, autismo, 
epilepsia e paralisia. Desse modo, nesses casos 
faz-se necessário recorrer a ajuda profissionais, 
tais como os fisioterapeutas, que podem tratar 
desenvolvimento mental e físico. (Leite; Varellis, 
2006). 
 
 



 

 

Microcefalia primária 
 

A microcefalia primária é percebida desde o 
período neonatal, estando relacionada a fatores 
genéticos ou anormalidades sistêmicas e 
neurológicas, podendo apresentar duas formas: 
isolada e associada, sendo que na forma isolada, o 
paciente apresenta um desenvolvimento 
psicomotor normal, com testes de inteligência e 
neuroimagem normal, resultante de origens 
autossômica dominante, diferentemente da forma 
associada, a qual a criança pode desenvolver um 
conjunto de sinais neurológicos e de síndromes, 
originada de forma autossômica recessiva. 
 
Microcefalia secundária 
 

A microcefalia secundária é adquirida na fase 
do pré-natal, perinatal ou pós-natal, de modo que o 
cérebro começa seu desenvolvimento normal e 
com o passar do tempo apresenta lesões que 
alteram seu desenvolvimento. No que tange a face 
pré-natal, essa lesão é causada por uma patologia 
intrauterina, por consequência o paciente irá 
apresentar um atraso mental, paralisia cerebral e 
epilepsia. (Oliveira, 2016).  

Diferentemente da desenvolvida na fase 
perinatal, onde o paciente apresenta um quadro 
normal e depois de 6 meses começa a apresentar 
o quadro de microcefalia, com acometimentos 
metais, convulsões, encefalopatias, anoxia, 
isquemia, traumatismo e hemorragia. E por último a 
microcefalia de origem pós-natal, a qual age na 
maior fase de crescimento do crânio, ou seja, até 
os dois primeiros anos da criança. Apresentando, 
atraso mental, convulsões e paralisia cerebral. 
(Oliveira, 2016). 
 
Fatores causais da microcefalia 
 

Os mecanismos causadores da microcefalia 
podem ser divididos em: Pré-natais e Pós-natais, 
sendo os fatores do Pré-natal: Consumo excessivo 
de álcool e drogas, tais como, aminopterina, 
metilmercúrio, piriproxifeno, heroína e cocaína, 
além de fatores como, envenenamento por 
chumbo, hiperotireoidismo materno, diabetes 
materna mal controlada, anoxia cerebral, anomalias 
genéticas, insuficiência placentária, rubéola, 
citomegalovírus, vírus Zika, anomalias genéticas e 
Toxoplasmose. E os Pós-natais como, 
Malformação do metabolismo, infecções 
intracranianas, intoxicação por cobre, anemia 
crônica infantil, insuficiência renal crônica e 
traumas disruptivos. (Leite; Varellis, 2006). 
 
Características da Microcefalia 

 
Pacientes portadores da microcefalia podem 

ter comprometimento cerebral, cognitivo e motor, 
pois estes acometimentos estão relacionados ao 
grau de severidade, área e extensão que foi afetada 
pela patologia. Sendo assim, as crianças podem 

apresentar deficiências e dificuldades como, 
problemas auditivos, cognitivos, visuais, 
intelectuais, deformações e contrações na 
musculatura, bem como comprometimento no 
desenvolvimento neuropsicomotor. (Norbert et al, 
2016). 

 E com isso, o diagnostico torna-se de 
extrema importância, pois possibilita a intervenção 
medica adequada e o tratamento desses prejuízos 
por outros profissionais, dando a chance para que 
a criança consiga se desenvolver de modo 
adequado, bem como obter qualidade de vida na 
infância e na vida adulta. (Norbert et al, 2016). 

Nos primeiros anos de vida e com o 
diagnóstico precoce, é essencial que sejam 
organizadas as intervenções, para que elas 
possam acompanhar o bebê até os 3 anos de 
idade, evitando posteriormente prejuízos. Com 
essa intervenção torna-se possível tratando as 
deficiências primárias, minimizar as secundárias e 
prevenir deformidades, além de estimular 
sensorialmente, visualmente e de forma audível a 
criança e ainda somando-se a isso, ajudar na 
linguagem, na socialização, na parte cognitiva, 
emocional entre outras. (Norbert et al, 2016). 

 

Métodos diagnósticos da Microcefalia. 

 

Em um primeiro momento do nascimento, o 
diagnóstico da microcefalia pode ser feito por meio 
de ecografias e da medida do perímetro cefálico 
depois do nascimento, sendo que essa medida 
deve ser feita com 24 horas do nascimento, bem 
como devem ser analisados fatores como: qual a 
relação entre a curva do perímetro cefálico e o peso 
do recém-nascido ou a curvatura da estatura 
corporal, além de observar se ele é prematuro ou 
não e qual a proporção entre o rosto e o crânio do 
bebê. (Melo; Borges, 2019). 

Diferentemente do diagnóstico da 
microcefalia no período do pré-natal, o qual pode 
ser feito através dos exames de raios X, 
Ressonância Magnética, Tomografia 
Computadorizada, Cintilografia óssea, pois esses 
métodos possibilitam visualizar e avaliar a situação 
do bebê ainda dentro do útero. (Melo; Borges, 
2019). 

 
Diagnostico da Microcefalia por Tomografia 
Computadorizada 

 

Os raios X foram descobertos em 1895 por 
Wilhelm Conrad Rontgen, e posteriormente a essa 
descoberta, os raios X tem sido um dos métodos de 
diagnostico mais utilizados na medicina. A partir 
dessa descoberta, tornou-se possível unir os raios 
X aos computadores, como fizeram uma equipe de 
pesquisadores, criando posteriormente a 
Tomografia Computadorizada. (Carvalho, 2007). 

No ano de 1972, os pesquisadores Ambrose 
e Hounsfield utilizaram a incidência de radiação 
com angulações diferentes, para medir 
descontinuidades de densidade através de 
imagens do cérebro, sendo possível, pois 



 

 

conseguiu-se perceber a relação dos coeficientes 
de absorção, calculados pelo computador, 
formando assim imagens que oscilam de branco ao 
preto. (Carvalho, 2007). 

 
Naquela época, Hounsfield já acreditava que 

os feixes de raios X continham mais informações do 
que estavam sendo exploradas pelos filmes, por 
isso uniu o tubo de raios X ao computador. Junto a 
ele, contribuiu o médico neurologista William 
Oldendorf com a construção de um método de 
retroprojeção simples, através da reconstrução de 
argolas de ferro e alumínio, no entanto, ambos não 
tinham o suporte matemático necessário, surgindo 
somente em 1963 e 1964 com Allan Comarck. 
(Carvalho, 2007). 
 
Figura 2- Protótipo da Tomografia 

Computadorizada 
Fonte: Carvalho, 2007. 
 
Princípios de funcionamento 
 
 O aparelho de Tomografia 
Computadorizada inclui um Gantry (unidade de 
escaneamento) e o Workstation (estação de 
trabalho), conforme a Figura 3 e 4. No Gantry está 
o tubo de raios X e os detectores, além da mesa 
que posiciona e acolhe o paciente, diferentemente 
da estação de trabalho composta por 
computadores com softwares compatíveis para 
produção de imagens com qualidades. (Santos; 
Costa; Oliveira, 2021). 
 
Figura 3- Esquema do gantry 
 
Fonte: Santos; Costa; Oliveira, 2021. 
 
Figura 4- (a) GE Dxi Single Slice, (b) PHILIPS 
MX8000 Dual Slice (fora de catálogo do fabricante), 
(c) TOSHIBA aCTVISION 16 (multislice 16 canais), 
(d) SIEMENS SOMATOM Definition AS (Multislice 
128 canais). 
 

Fonte: Santos; Costa; Oliveira, 2021. 
 

  
 
 

O equipamento de TC tem sua base de 
funcionamento em uma fonte de raios X que realiza 
movimento circular ao redor da cabeça ou do corpo 
do paciente, emitindo radiação em forma de leque, 
essa radiação é absorvida por uma série de 
detectores que estão em oposição ao tubo de raios 
X. Depois da absorção, esses detectores 
transformam essa radiação em sinal elétrico que é 
enviado ao computador e convertido em imagem. 
(Yamashita; Júnior, 2001). 
 
Uso no diagnóstico da Microcefalia 
 
 Conforme Bugno et al (2017), a Tomografia 
Computadorizada tornou-se um método de 
diagnóstico eficaz para demonstrar as calcificações 
presente na microcefalia, avaliando as partes 
cerebrais que a doença penetra, além de visualizar 
deformações no lobo frontal, parietal e occipital. 

Devido aos grandes números de casos de 
microcefalia no país, os exames por imagem têm se 
tornado uma recomendação da OMS, para que 
sejam detectadas com êxito, as anormalidades 
cerebrais em crianças portadoras da microcefalia.  
No período pré-natal, os exames de imagens são 
feitos através da ultrassonografia. No entanto, 
depois desse período, somente ela não é suficiente. 
Dessa forma, faz-se necessário a utilização da 



 

 

Tomografia Computadorizada, pois ela possibilita 
maior detalhamento e acurácia no diagnóstico, 
demonstrando calcificações, dilatação do sistema 
ventricular, distúrbios da migração neuronal e perda 
de tecido encefálico. Possibilitando também 
analisar a face e o desenvolvimento esquelético 
facial da criança, além de permitir a análise facial 
dos ossos basais, maxila e mandíbula, de modo a 
avaliar a harmonia facial do paciente. (Agostinho, 
2018). 
 
Principais achados na imagem 
 

Dentro das imagens de processos 
infecciosos produzidas pela TC, é possível 
demostrar achados como calcificações, conforme a 
Figura 5, alterações na fossa posterior, 
malformações do desenvolvimento cortical e 
ventriculomegalia. Sendo que essas calcificações 
são vistas geralmente em locais coritcossubcortical, 
além da presença na substancia branca profunda e 
periventrícular e na substancia cinzenta profunda. 
(Filho et al, 2018). 
 
Figura 5- Calcificações parenquimatosas em vários 
pacientes e em localizações diferentes. 

Fonte: Filho et al, 2018. 
 Além disso os exames mostram alterações 
morfológicas parenquimatosas e girais, e 
alterações do corpo caloso. Nas alterações 
parenquimatosas e girais, percebeu-se alterações 
no padrão giral, com giros escassos e sulcos rasos. 
E também foi analisado as alterações do espectro 
da lissencefalia com dificuldades de giros, vista 
difusa ou localizada, superfície parenquimatosa 
parcialmente lisa, somando-se percebeu áreas de 
polimicrogiria  e redução no volume do parênquima. 
(Filho et al, 2018). 

 

Considerações finais 

 

 Conclui-se, portanto, que o diagnóstico da 

criança portadora da microcefalia é de suma 

importância, pois possibilita criar um plano de 

tratamento e acolhimento para o paciente, com 

apoio de uma equipe multidisciplinar e da família, 

os quais irão conseguir auxiliar a criança a 

desenvolver funções motoras, cognitivas, sociais, 

audíveis, visíveis e emocionais.  

Pensando nisso, é de suma importância 

falar sobre a Tomografia Computadorizada, pois ela 

é um dos métodos de imagem que possibilita a 

visualização de estruturas do paciente, de modo, a 

ofertar um diagnóstico médico. Tudo isso através 

do maquinário, muito bem elaborado para produzir 

imagens que podem ser alteradas no software 

especifico, permitindo então que o médico consiga 

visualizar calcificações e alterações nas regiões 

cerebrais desse paciente. 

 
Referências 
 

Agostinho ES. Alterações orofaciais em crianças 
com microcefalia associada à exposição fetal ao 
zika vírus. [Dissertação]. Universidade Federal da 
Bahia. 2018. 

Bugno n. v. et al. Tomografia computadorizada em 
pacientes com microcefalia: principais vantagens. 
6ª Jornada Científica e Tecnológica da FATEC de 
Botucatu 23 a 27 de Outubro de 2017, Botucatu – 
São Paulo, Brasil. 

Carvalho ACP. Histórico da tomografia 
computadorizada. Rev Imagem 2007; 29(2):61-66. 

Henriques CMP, DUARTE E, GARCIA, LP. 
Desafios para o enfrentamento da epidemia de 
microcefalia. 2016. 

Leite CN, Varellis MLZ.  Microcefalia e a 
odontologia. Journal Health NPEPS. 2016; 
1(2):297. 

Vargas A, et al. (2016). Características dos 
primeiros casos de microcefalia possivelmente 
relacionados ao vírus Zika notificados na Região 
Metropolitana de Recife, Pernambuco. 
Epidemiologia e Serviços de Saúde, 25, 691-
700.2016. 

Melo DG, Borges MC. a microcefalia na 
atualidade.Psicologia.pt ISSN 1646-6977.2019. 

Norbert AAF et al. A importância da estimulação 
precoce na microcefalia. [ensaio teórico]:XXIV 
Seminário de Iniciação Científica. 2016. 

Oliveira BCC. A microcefalia no brasil e os fatores 
recorrentes a doença. [trabalho de conclusão de 
curso]. Centro universitário de brasília –
uniceub.2016. 

Organização Mundial da Saúde. Avaliação de 
bebés com microcefalia no contexto do vírus Zika: 
orientações provisórias. [Internet]. [updated 2016 
Mar 4; cited 2018 Feb 15]. Available from: 
http://apps.who. 



 

 

int/iris/bitstream/10665/204475/8/WHO_ZIKV_MO
C_16.3_por. pdf?ua=1).  

Osborn AG. Encéfalo de Osborn: imagem, 
patologia e anatomia. Porto Alegre, RS: Artmed; 
2014 

Peixoto FAAA et al. Aspectos de imagem de 
tomografia computadorizada e ressonância 
magnética em crianças com microcefalia 
possivelmente relacionada a infecção congênita 
pelo vírus Zika. Radiol Bras. 2018 
Mar/Abr;51(2):119–122. 

Santos KCP, Costa C, Oliveira JX. Tomografia 
Computadorizada. 2021. Disponível 
em:https://statics-
shoptime.b2w.io/sherlock/books/firstChapter/11671
7281.pdf . Acesso em : 08/09/2021. 

Secretaria da saúde do estado do ceará. 
Coordenadoria de promoção e proteção a saúde. 
Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência de 
Microcefalia e/ou Alterações do Sistema Nervoso 
Central relacionadas a infecções congênitas. 
Versão Nº 03. Ceará, abril de 2016. 1ª edição- 
Ceará, 2016. 

Yamashita H, Júnior E. Aspectos básicos de 
tomografia Aspectos básicos de tomografia 
computadorizada e ressonância computadorizada 
e ressonância magnética magnética. Rev Bras 
Psiquiatria, 2001. 



 

 

 


