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Título do Trabalho: A CONTRIBUIÇÃO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTES COM 

MICROCEFALIA: UMA AVALIAÇÃO ANATOMOFISIOLÓGICA. 

Curso: CST em Radiologia 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): BIANCO, R. G. 

Co-autor(a): BUGNO, N. V., SOUZA, J. A. M. 

Orientador(a): TREVISAN, A. C. 

RESUMO: A Tomografia Computadorizada (TC) é um exame de diagnóstico por imagem que fornece 

imagens em alta definição do corpo humano. É uma técnica moderna que utiliza raios X e 

processamento computadorizado, onde são capazes de realizar reconstrução tridimensional dos 

dados. Dentre vários exames, a TC de crânio é um exame muito realizado, pois fornecem informações 

mais detalhadas comparadas a radiografias convencionais. Para a pesquisa de microcefalia, este 

exame é bastante solicitado e por isso houve o interesse em demonstrar a importância, viabilidade 

e perspicácia da técnica de TC no diagnóstico da microcefalia e caracterizar os sinais e sintomas 

neurológicos da doença (ex: alterações cognitivas, hiperatividade, déficit intelectual, dentre outras) 

pela TC, através das imagens da revisão da literatura. Com as imagens de TC, foi possível avaliar as 

partes do cérebro em que a doença realmente afeta. É comum em crianças com microcefalia aparecer 

calcificações em várias áreas do encéfalo e deformidades no lobo frontal, parietal e occipital. Para 

melhor visualização, trata-se de rotina realizar a reconstrução tridimensional dos dados, para facilitar 

a visualização cranial. Após o estudo da literatura podemos concluir que a microcefalia se tornou um 

problema de saúde pública no Brasil, com o surgimento do Zika vírus. O diagnóstico por TC é eficaz 

na visualização de calcificações nas áreas que a literatura aponta, mas não é extremamente eficaz 

na visualização das deformações dos lobos, necessitando de outra técnica de diagnóstico por imagem 

para finalizar um laudo conclusivo. 

Palavras-Chaves: Diagnóstico por imagem, Microcefalia, Tomografia Computadorizada. 
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Título do Trabalho: A RADIOLOGIA NA ÁREA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: APLICAÇÕES E 

POTENCIALIDADES 

Curso: CST em Radiologia 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): ABREU, V.M. 

Orientador(a): ARAKAWA, T. 

RESUMO: Introdução: A área da radiologia oferece diversas potencialidades para o atendimento de 

urgências e emergências clínicas, em especial para um suporte diagnóstico oportuno e eficaz. 

Objetivo: Identificar, na literatura científica nacional, evidências a respeito da aplicação da radiologia 

para suporte diagnóstico em urgência e emergência. Métodos: Trata-se de uma revisão narrativa da 

literatura, conduzida na biblioteca virtual Scielo, na base de dados do LILACS e em fontes de 

literatura cinza (websites, relatórios e protocolos), de materiais científicos nacionais. A estratégia de 

busca foi delineada a partir do uso dos descritores “Radiologia”, “Emergência” e “Medicina de 

Urgência”; e das palavras “radiologia”, “urgência e emergência”. A inclusão de materiais baseou-se 

na leitura de títulos e resumos, seguida de leitura exploratória, para verificar adequação aos objetivos 

do estudo. Após leitura analítica, categorias foram identificadas para descrição do conteúdo de 

interesse. Resultados: A literatura aponta que cerca de 50% dos indivíduos que buscam por um 

atendimento médico necessitam de algum tipo de exame de imagem. Os exames de imagem mais 

solicitados em serviços de pronto-atendimento são os da radiologia convencional como o raio-x e a 

ultrassonografia. Os exames relacionados a imagens ajudam a localizar fraturas e lesões, onde 

determina a extensão da doença. Erros na solicitação e na realização de exames radiológicos ainda 

ocorrem, levando a terapêuticas inadequadas ou tardias. Conclusão: Sabendo que cuidado pode ser 

qualificado quando há profissionais capacitados e treinados, o tecnólogo em radiologia pode 

contribuir no apoio diagnóstico em situações de risco à vida. 

Palavras-chave: Radiologia, Emergências, Medicina de Urgência. 
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Título do Trabalho: FLUORESCÊNCIA DE RAIO-X PORTÁTIL (XRF) E SUAS APLICAÇÕES: 

POTENCIALIDADES PARA RADIOLOGIA. 

Curso: CST em Radiologia 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): NOVA , T.A.S., 

Orientador(a): SAMPAIO, F. G. A. 

RESUMO: A fluorescência de raio X por dispersão de energia, também conhecida como ED-XRF 

(Energy Dispersive X-Ray Fluorescence), é uma técnica que tem como base a análise dos raios X 

característicos emitidos por amostras expostas a raios X de baixa energia. Através da ED-XRF pode-

se medir as energias dos raios X característicos emitidos pela amostra, identificando o elemento 

químico que o origina e determinando sua concentração. Essas análises quali-quantitativas têm sido 

utilizadas principalmente em amostras sólidas com interesse geológico, cultural, ambiental e até 

mesmo para uso in vivo.  

Objetivo: Apresentar ao Tecnólogo em Radiologia as diversas formas e aplicações da ED-XRF, visando 

ampliar o conhecimento para pesquisas e novos campos de atuação.  

Método: Foi realizado um levantamento exploratório da aplicação da ED-XRF em bases de dados 

científicas, periódicos, bibliotecas virtuais e websites. Para a divulgação do equipamento, será 

exposto um modelo do mesmo ao longo do simpósio, possibilitado com o auxílio e apoio do 

Coordenador do Supera Centro de Tecnologia.  

Resultados: Em relação ao seu funcionamento, destaca-se que o ED-XRF baseia-se na medição de 

raios X característicos emitidos pela excitação dos elementos contidos na amostra. O equipamento 

utiliza um detector semicondutor de Si (Li) capaz de captar energias muito baixas, identificando 

simultaneamente os diversos tipos de elementos contidos na amostra. Suas vantagens são: 

possibilitar a análise em campo de forma não destrutiva (ou invasiva) sem a necessidade de 

transportar a amostra para o laboratório, baixo custo e fácil manuseio. 

Conclusão: O equipamento de ED-XRF, de acordo com sua calibração, proporciona uma resposta 

rápida dos elementos que compõem a amostra. Além de ser prático e de baixo custo, não há 

necessidade de destruir a amostra para obtenção dos resultados. Se utilizado de forma correta, a 

exposição proporcionada pela fluorescência é tão baixa quanto razoavelmente exequível.  

Palavras-Chaves: Fluorescência, Raio X, Semicondutor de Si (Li). 
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Título do Trabalho: HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COMO PRÁTICA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE 

INFECÇÕES: REVISÃO DA LITERATURA. 

Curso: CST em Radiologia 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): CRISTINO, G.S. 

Co-autor(a): RAMOS, G.G., BERGAMASCO, L., SANTOS, R.G., FLOR, P.S.E., TEODORO, L. F. Q. 

Orientador(a): ARAKAWA, T. 

RESUMO: A higienização das mãos é uma prática essencial para a prevenção e controle de infecções 

relacionadas à assistência em saúde. Objetivo: Identificar, na literatura científica nacional, fortalezas 

e debilidades no conhecimento e na adesão à prática da higienização das mãos entre estudantes e 

profissionais da saúde. Métodos: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, conduzida na 

biblioteca virtual Scielo, de artigos científicos nacionais publicados nos últimos cinco anos (2011-

2016). A estratégia de busca foi delineada a partir do uso dos descritores “Desinfecção das mãos” e 

“Infecção Hospitalar”; e das palavras “mãos”, “adesão”, “conhecimento” e “radiologia”. A inclusão 

de materiais baseou-se na leitura de títulos e resumos, seguida de leitura exploratória, para verificar 

adequação aos objetivos do estudo. Após leitura analítica, categorias foram identificadas para 

descrição do conteúdo de interesse. Resultados: De 36 artigos identificados, a seleção final foi 

composta por 9 materiais. Não foram encontrados artigos específicos sobre a prática entre 

profissionais da radiologia. Os materiais apontam uma formação acadêmica pouco efetiva na criação 

de uma cultura de segurança, necessidade de abordagem e educação contínuas, relato de falta de 

tempo para realização do procedimento, e adesão inadequada mesmo em condições de infra-

estrutura favorável. Conclusão: Faz-se necessário investir na conscientização do acadêmico e do 

profissional de maneira permanente.  

Palavras-chave: Desinfecção das mãos, Infecção Hospitalar, Controle de Infecções 
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Título do Trabalho: O INGLÊS NA RADIOLOGIA 

Curso: CST em Radiologia 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): SOUZA, L. C .S., 

Co-autor(a): PIRES, P. S. S., SILVA, L. G. P., 

Orientador(a): CASALI, A. 

RESUMO: Os avanços tecnológicos, presentes nas mais variadas áreas da atividade profissional, têm 

proporcionado o contato com equipamentos, manuais e materiais instrucionais técnicos distintos em 

língua estrangeira. Contudo, o inglês é o idioma mais utilizado como língua estrangeira para a 

comunicação desses equipamentos e materiais técnicos, visto que é a principal língua falada no 

mundo moderno. Na área da saúde em radiologia essa situação é semelhante. Os equipamentos 

radiológicos, cada vez mais sofisticados, usando diversificados recursos e tecnologias avançadas 

empregam termos técnicos e vocabulário específico, exigindo dos profissionais conhecimentos do 

idioma e, inclusive, treinamento especializado para o manuseio e manutenção. Nesse contexto, foi 

realizada uma pesquisa qualitativa exploratória, por meio do levantamento do vocabulário descrito 

no manual que indica e descreve as funções do painel de controle do equipamento “Diagnostic 

Ultrasound System”, com o objetivo de elaborar um glossário inglês-português com os termos 

técnicos para auxiliar os tecnólogos em radiologia nessa tarefa. Os resultados apontam um intenso 

uso de termos e vocabulário específicos presentes na indicação e descrição das funções do painel do 

manual pesquisado, tanto em relação aos recursos tecnológicos como do ponto de vista da radiologia. 

As considerações finais indicam a necessidade de maior compreensão e conhecimento na língua 

inglesa, sobretudo no que se refere ao vocabulário específico e ao uso dos termos técnicos para a 

leitura de manuais e operação desses sofisticados equipamentos.  

Palavras-chave: radiologia, tecnologia, inglês. 
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Título do Trabalho: ALTERAÇÕES DERMATOLÓGICAS PERCEBIDAS POR ESTUDANTES DE 

GRADUAÇÃO EM ESTÉTICA DA FATESA. 

Curso: CST em Estética e Cosmética 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): BAISE, T.D. 

Co-autor(a): RAMOS,T., PEREZ, C. S., SILVA, C. S. 

Orientador(a): GUIMARÃES, F. R. 

RESUMO: Introdução: Melasma, estria, acne, varizes e outras alterações dermatológicas são comuns 

e podem ocorrer durante toda vida, mas podem ser evitados com o autocuidado. 

Objetivo: Verificar a presença destas alterações dermatológicas em estudantes de graduação, o grau 

de incômodo e se é realizado medidas de prevenção. 

Metodologia: Aplicado questionário simples, assinatura do TCLE. Os dados foram analisados e 

descritos em média e porcentagem. 

Resultados: Foram entrevistadas 18 mulheres (média de idade de 32,27 anos). A maioria é solteira 

(61,15%). 21,31% trabalham na área de Estética. 77,77% possui ensino superior incompleto, 

11,15% ensino superior completo, 11,15% ensino médio completo. Do total, 57,89% se 

consideravam branca, 26,31% pardas e 15,80% negras. A maioria (66,66%) relatou ter alguma 

alteração na pele. 50% das estudantes relatam ter manchas (hiperpigmentação da pele); sendo a 

face o local mais citado por elas (77,77%). 38.88% relataram alterações vasculares; sendo as varizes 

na região da perna a mais citada. A maioria (77,77%) relatou ter estrias na região glútea. 55,55% 

relataram ter acne na face. 33,33% relatam ser expor ao sol todos os dias. 28% não utilizam protetor 

solar todos os dias. A maioria usa FSP acima de 30. A maioria relatou que as alterações 

dermatológicas causam incomodo (55,55%). Porém, a maioria (61,11%) nunca procurou ajuda de 

um profissional. Os profissionais procurados foram médico Dermatologista ou Vascular e Esteticista. 

Conclusão: Alterações dermatológicas são comuns e causam incômodo. Ainda existem muitas 

mulheres que não possuem hábitos de prevenção e autocuidado. Poucas mulheres procuraram ajuda 

profissional. 

Palavras-Chaves: dermatopatias, mulheres, autocuidado. 
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Título do Trabalho: MÉTODOS DE IMAGEM PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO 

TRATAMENTO ESTÉTICO DO FIBRO EDEMA GELÓIDE 

Curso: CST em Estética e Cosmética 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): CORREA, I.M.,  

Co-autor(a): PEREZ, C. S., GUIMARÃES, F. R., 

Orientador(a): SILVA, C. S. 

RESUMO: O fibro edema geloide (FEG) é definido como uma disfunção metabólica localizada, do 

tecido subcutâneo e da derme, a qual provoca alteração na forma corporal feminina, causada pelo 

excesso de tecido adiposo retido no septo fibroso e por projeções deste na derme. Existem várias 

maneiras de avaliar o FEG mas, a maioria delas é subjetiva e não confiáveis para se obter uma 

resposta segura sobre o resultado de um determinado tratamento. O objetivo do presente estudo foi 

avaliar teoricamente a existência de métodos de imagem mais indicados no diagnóstico e 

acompanhamento dos resultados de tratamentos estéticos. Metodologia: Foi realizada uma revisão 

bibliográfica e os estudos foram obtidos a partir de acessos de domínio público: portal BIREME que 

incluiu busca nas bases e portais da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS), National Library of 

Medicine/NLM (MEDLINE), The Cochrane Library e Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e 

National Library of Medicine/NLM (PubMed). Resultados: observou-se após a leitura dos artigos que 

de todos os métodos de imagem a Ressonância Magnética (RM) se demonstrou eficaz na visualização 

da arquitetura das camadas da pele. Ela pode claramente demonstrar a espessura e alterações 

estruturais do tecido conectivo na derme e das células de gordura subcutânea da hipoderme 

correlacionadas às anormalidades ocorridas no FEG. Conclui-se que a (RM) como meio de avaliação 

do FEG é um método mais acurado, possibilitando estudo detalhado da arquitetura do tecido 

subcutâneo, principal alteração desta disfunção estética. 

Palavras-chave: fibro edema geloide, ultrassom, ressonância magnética, tecido subcutâneo. 
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Título do Trabalho: O USO DA REFLEXOLOGIA PODAL NO ALIVIO DA CERVICALGIA CRÔNICA 

Curso: CST em Estética e Cosmética 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): NISHIMURA, T. L.  

Co-autor(a): MAIA, S.S., RESENDE, N.C., GUIMARÃES, F. R., SILVA, C. S. 

Orientador(a): PEREZ, C. S. 

RESUMO: A cervicalgia crônica é uma das causas mais comuns de dor e incapacidade. A reflexologia 

podal, realizada em pontos reflexos dos pés através de pressão e massagem, permite a liberação de 

endorfina aliviando desta forma a dor. 

Objetivos do Trabalho: Observar o efeito da reflexologia podal sobre a cervicalgia crônica. O objetivo 

da cliente era reduzir a dor no pescoço e ombros. 

Metodologia: Uma mulher jovem de 22 anos, com dor na região cervical há mais de 3 meses foi 

avaliada e em seguida realizada uma sessão única de reflexologia podal por 20 minutos. A evolução 

da dor antes e após sessão foi realizado através da Escala Visual Analógica (EVA). 

Resultados: Na avaliação, foram encontradas hiperqueratoses na região reflexa de pescoço (parte 

inferior da face palmar do hálux), coluna cervical (no lado interno da falange proximal do hálux) e 

ombros (base do 5 dedo), além de dor à pressão bilateralmente nestes pontos. A EVA inicial = 9 e 

EVA final = 6. A cliente também relatou melhora da dor à pressão nas regiões reflexas dos pés e da 

movimentação do pescoço. 

Conclusões: Houve diminuição de 3 pontos na EVA além de relato da cliente de melhor mobilidade 

do pescoço. 

 

Palavras-Chaves: Cervicalgia, Reflexologia, Escala Visual Analógica. 
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Título do Trabalho: ANGIODISCINESIA COM DAOP (DOENÇA ARTERIAL OCLUSIVA PERIFÉRICA) 

COM HIPERTENSÃO VENOSA - MEMBRO INFERIOR 

Curso: Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): DUTRA, E. F. 

Co-autor(a): FREITAS, P., GARCIA, J. 

Orientador(a): MAUAD, F. M. 

RESUMO: A angiodiscinesia arterial (síndrome da hiperostomia) se caracteriza pela isquemia arterial 

grave no membro inferior devido falha da atividade simpática em portadores de doença arterial 

crônica isquêmica infra genicular. Oclusões arteriais crônicas podem promover desequilíbrio 

simpático, envolvendo setor arteríolovenular (vênulas), criando microfístulas com hipertensão 

venosa. Portadores desta síndrome têm pior prognóstico em relação à claudicação intermitente ou 

para resolução (cicatrização) das alterações tróficas infrageniculares. N M F, feminino, 59 anos. 

Queixa Principal: Úlceras podálicas dolorosas em membro inferior esquerdo há 20 anos, com 

tromboembolectomia e fasciotomia de compartimentos lateral e posterior da perna e lesão isquêmica 

de nervo fibular. Há 1 ano úlcera dolorosa em dorso do pé. Antecedentes pessoais: Hipertensa, 

Tabagismo Medicamentos: Captopril, hidroclorotiazida, cilostazol, diosmina-hisperidina, analgésicos. 

Exame físico: Ulceras dérmicas (aquileu e dorso do pé) rasas, pálidas, sem tecido de granulação com 

poucas regiões de elevação de bordas e dolorosas ao toque. Frialdade, edema e dermatite ocre em 

1/3 distal da perna. Arterial:  Ausência de pulso tibial posterior e fibular esquerdas. Pulso de baixa 

amplitude em tibial anterior (pediosa) esquerda. – Doença arterial oclusiva periférica Fontaine IV: 

Venoso: Varizes discretas em 1/3 distal da perna - CEAP 6 (C= clínica, E = etiológica, A = anatômica, 

P= fisiopatológica). Ao exame ultrassonográfico: Eco-Dopplervelocimetria com Doppler colorido 

encontramos: Arteriais: Vasodilatação / Hiporresistência do fluxo poplíteo-tíbio-fibular com tardus 

parvus distal. Venoso: Hipertensão pulsada superficial e o profunda infragenicular. Diagnóstico 

diferencial: Adquirida: Inflamação, isquemia arterial crônica, fistula arteriovenosa, vasodilatadores, 

hipertensão venosa (sistêmica na ICD, hipertensão abdominal, na TVP), Congênitas: Síndrome de 

Klippel Trenaunay Weber (SK-W), Malformações arteriovenosas tronculares. Concluir que após 

realizar a ultrassonografia arterial e venoso do membro inferior, que as lesões se tratava de 

angiodiscinesia com micro FAV (hipertensão venosa) associada à DAOP- Síndrome da hiperostomia 

de Pratese, Malan. 

 

Palavras-Chaves: Ultrassonografia, Angiodiscinesia, Úlceras Podálicas. 
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 Início  

Título do Trabalho: ARTROGRIPOSE E O ZIKA VIRUS 

Curso: Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral  

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): AZEVEDO, P. M. F.  

Co-autor(a): FERREIRA, T. C., DIAS, S. N., BENEDETI, A. C. G. S., CAMPOS, V. P.., MAUAD, F. 

M., PIMENTEL, R. C. G. 

Orientador(a): MATOS, K. C. 

RESUMO: A artrogripose (AGP) é uma malformação esquelética que cursa com contratura articular, 

atrofia muscular,  fibrose da cápsula articular e tendões. Distúrbios neurológicos, metabólicos, 

musculares e síndromes genéticas são alguns dos fatores etiológicos. Em mulheres grávidas a 

infecção por Zika Virus (ZIKV) está relacionada com aumento de lesões do SNC como microcefalia, 

calcificações cerebrais, ventriculomegalia, hidropisia fetal e artrogripose.  O ZIKV é um flavivírus da 

família flaviviridae detectado em tecido cerebral e placenta de fetos com microcefalia. 

O presente estudo tem como objetivo relatar o acompanhamento ultrassonográfico da Artrogripose 

relacionada ao ZIKV diagnosticado no ambulatório de dismorfologia da FATESA/EURP. 

A paciente F.O.M., 20 anos, secundigesta, um aborto aos 14 anos, usuária de cocaína, chegou ao 

serviço de ultrassonografia com tempo de amenorréia de 22 semanas, com idade gestacional 

corrigida de 18 semanas pelo exame anterior. Relatou quadro de doença exantemática febril no 1º 

trimestre, não sendo realizado exame laboratorial específico. 

Achados Ultrassonográficos demonstraram feto em retroflexão cervical persistente, amioplasia em 

membros superiores e inferiores, múltiplas deformidades articulares, mão direita “em garra”, 

existência de ventriculomegalia,  hipoplasia cerebelar, agenesia parcial 

do vérmis cerebelar, mega cisterna magna, nariz em sela, retrognatia, apresentou implantação baixa 

das orelhas, presença de calcificação intra orbitárias, com foco ecogênico cardíaco, agenesia fibular à 

direita , polidramnia e artéria umbilical única. Foi identificado feto pequeno para a idade gestacional, 

com variação maior que 2 desvios padrões, sendo oferecido amniocentese para diagnóstico 

diferencial intra útero, porém houve recusa. A gravidez evoluiu até 33 semanas com óbito perinatal, 

imediatamente após o nascimento. 

Os achados à ultrassonografia inicialmente levaram à suspeita diagnóstica de cromossomopatia ou 

síndrome genética, porém a evolução do caso conduziu ao diagnóstico de infecção congênita, mais 

especificamente pelo Zika vírus. Embora pouco ainda se saiba sobre o comportamento deste vírus 

no ambiente materno-fetal, os estudos mostram associação com alterações do sistema nervoso do 

feto. No presente caso houve confirmação diagnóstica através do anatomo-patológico da placenta, 

tendo-se demonstrado o espectro de alterações estruturais possíveis de se identificar ao exame 

ultrassonográfico. 

 

Palavras-Chaves: Ultrassonografia, Artrogripose, Zika Vírus. 
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 Início  

Título do Trabalho: CISTO DE CORDÃO UMBILICAL 

Curso: Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): BASSO, C.M.  

Co-autor(a): BENEDETI, A. C. G. S., MATOS, K. C.., RODRIGUES, K.D.G. DE S., PIMENTEL, R. C. 

G., VICTURE, R.A., CAMPOS, V. P. 

Orientador(a): MAUAD, F. M. 

RESUMO: O cordão umbilical é formado por volta da sétima semana de idade gestacional e pode ser 

visualizado no exame  ultrassonográfico na oitava semana. As anomalias do cordão umbilical podem 

ser do tipo vascular, estrutural, massas e cistos. Os cistos de cordão umbilical são divididos entre 

verdadeiros e pseudocistos. Cistos verdadeiros: geralmente estão localizados na extremidade fetal 

do cordão e a literatura descreve associação com anomalias do trato  gastrintestinais e do trato 

geniturinário (onfaloncele, persistência do úraco e uropatia obstrutiva). Pseudocistos: não possuem 

epitélios de revestimento e são originados de edema focal da geleia de Wharton ou da sua ausência 

por alteração degenerativa. Etiologia do cisto de cordão umbilical não está totalmente definida, mas 

há grande subsídios que esteja relacionada com aumento da pressão  hidrostática nos vasos do 

cordão umbilical e extravasamento de conteúdo líquido na região acometida. No primeiro trimestre, 

o aumento da  pressão hidrostática pode estar associado á presença de herniação fisiológica do 

intestino primitivo que coincidem com relatos de cistos  transitórios do cordão umbilical. No segundo 

e terceiro trimestres, o aumento da pressão hidrostática poderia ser decorrente da restrição de  

crescimento fetal, onfalocele e cromossomopatias. 

Objetivo do trabalho: Observar a importância da ultrassonografia na detecção de cisto de cordão 

umbilical e alterações associadas. 

Foi feito acompanhamento de uma gestante, a qual, em primeira ultrassonografia realizada na 

instituição, estava com 17 semanas e  5 dias, onde o feto apresentava como achado ultrassonográfico 

principal cisto de cordão umbilical, e, na ausência de exames anteriores, não  foi possível avaliar 

crescimento fetal. Paciente retorna com idade gestacional de 21 semanas e 5 dias corrigida e pela 

biometria de 20  semanas e 4 dias (variação de +/- 1 semana), onde se visualizou em cordão 

umbilical uma veia e duas artérias e a presença de imagem cística volumosa, medindo 4,0 x 3,5 cm 

de diâmetro, que poderia corresponder a cisto de cordão umbilical, e adequado crescimento fetal  

correlacionado com exame anterior. Na última avaliação ultrassonográfica, com 28 semanas e 6 dias, 

o feto apresentou cordão umbilical  com imagem cística volumosa (volumede35,0cm³) e 

espessamento da geleia de Wharton e adequado crescimento. Realizado Doppler da artéria umbilical 

que se encontra habitual. Paciente com aproximadamente com 39 semanas teve seu filho saudável 

sem nenhum comprometimento hemodinâmico e estrutural. Conclui-se que, segundo nosso relato 

de caso, e segundo Kobayashi S et.al, quando o cisto de cordão umbilical se der de  forma isolada, 

não há maiores riscos para anomalias estruturais ou aneuploidias; assim, a ultrassonografia sendo 

um bom exame de rastreamento não sendo necessário a indicação do cariótipo fetal em qualquer 

idade gestacional. 

 

Palavras-Chaves: Cisto Umbilical, ultrassonografia, Artéria Umbilical Única. 
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 Início  

Título do Trabalho: DISPLASIAS ESQUELÉTICAS, Relato de caso. 

Curso: Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): XAVIER, J. C. DE S. 

Co-autor(a): MAUAD, F. M., MATOS, K. C., PIMENTEL, R. C. G., CAMPOS, V. P.. 

Orientador(a): BENEDETI, A. C. G. S. 

RESUMO: O presente relato de caso tem como objetivo destacar a importância do pré-natal 

adequado, com uma avaliação minuciosa da morfologia fetal. As displasias esqueléticas ocorrem em 

1 a cada 4000 nascimentos. Cerca de 25% dos fetos vão à óbito intraútero e 30% morrem no período 

pré-natal. Os defeitos das extremidades fetais podem ocorrer isoladamente ou associados a inúmeras 

outras condições, algumas delas letais, assim, a presença de quaisquer alterações deve significar a 

busca sistemática de outras anormalidades.  

Paciente A.L.S, 28 anos, G2P1C1A0, sem intercorrências na gestação prévia, deu entrada no nosso 

serviço de Medicina Fetal com idade gestacional compatível com 28 semanas. Foram realizadas 

quatro ultrassonografias seriadas, com achados similares ao primeiro exame. A realização de uma 

ecocardiografia fetal não identificou a existência de cardiopatias congênitas. Foram evidenciadas 

algumas anormalidades do sistema esquelético e extremidades fetais, tais como rizomelia, 

clinodactilia e oligodactilia, micromelia, micrognatia, hipoplasia torácica com esterno curto e pé torto 

congênito. Além disso, também foram encontrados outros achados ultrassonográficos como fissura 

labiopalatina bilateral, ventriculomegalia, foco ecogênico cardíaco, hidronefrose e polidramnia. 

Esses achados em conjunto podem estar associados a uma síndrome   genética ou 

cromossomopatias. Dentre os diagnósticos principais, se destacam a trissomia do 18 (síndrome de 

Edwards) e a displasia campomélica, em seguida a deleção do braço longo do cromossomo 1. 

A gestação seguiu até o termo, com parto cesariana e morte neonatal, destacando a gravidade do 

caso e a importância do pré-natal adequado, com uma avaliação minuciosa da morfologia fetal diante 

de algum achado e a correlação com outros exames, em particular o cariótipo fetal. Embora seja 

possível inferir a gravidade, como já colocado, o real prognóstico só é dado após o nascimento.  

 

Palavras-Chaves: Ultrassonografia, Displasia Esquelética, Morfologia Fetal. 
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 Início  

Título do Trabalho: EFICÁCIA E SEGURANÇA DA IODOTERAPIA COM131 I NO TRATAMENTO DE 

CARCINOMA DE TIREÓIDE: REVISÃO DA LITERATURA BRASILEIRA 

Curso: Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): MEGA, M.X.M.  

Orientador(a): TREVISAN, A. C. 

RESUMO: A glândula tireoide tem uma importante função no controle e na homeostase do corpo 

humano. Qualquer dano ou falha nesse processo de equilíbrio pode causar vários problemas, um 

desses é o câncer, que acomete esta glândula através da divisão descontrolada e desordenada de 

células que sofreram ações externas ou internas para se multiplicarem erroneamente. O foco desta 

revisão sistemática da literatura é evidenciar a eficácia da iodoterapia com iodo I131 radioativo no 

tratamento de pacientes com carcinoma de tireóide em relação aos procedimentos cirúrgicos. Após 

a analise e triagem de artigos científicos, os autores escolhidos demonstraram que o tratamento com 

iodo I131 radioativo é eficaz, evidenciando a diminuição da recorrência desse câncer e a diminuição 

da mortatildade. Para ter sucesso neste procedimento  os setores de Medicina Nuclear devem 

obedecer a normas estabelecidas pela CNEN para controle, segurança, forma de administração, 

armazenamento, além de seguir regras destinadas as instalações de aplicação. Contudo, ainda não 

há na literatura uma comparação efetiva entre os dois procedimentos de quarto terapêutico e 

cirúrgico, mas a conclusão foi que os tratamentos cirúrgicos para este tipo de câncer são de grande 

eficácia, sendo relevante e que se usarmos um como complemento do outro teremos grandes 

chances de sucesso para esta patologia. 

Palavras-Chaves: Carcinoma de Tireíde, Iodoterapia, Medicina Nuclear.  
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 Início  

Título do Trabalho: HIDRANENCEFALIA, RELATO DE CASO. 

Curso: Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): MAIA, T. DE A.  

Co-autor(a): ALVES, S, R. R., MATOS, K. C.., PIMENTEL, R. C. G., BENEDETI, A. C. G. S., MAUAD, 

F. M. 

Orientador(a): CAMPOS, V. P. 

RESUMO: Hidranencefalia é a alteração patológica encontrada em crianças, caracterizada pelo 

aumento da quantidade de líquido céfalo-raquidiano nos ventrículos cerebrais, com diminuição ou 

ausência do parênquima cerebral. Nessas circunstâncias o córtex está, em sua totalidade ou em sua 

maior parte, reduzido a simples membrana translúcida. Dessa maneira, pode ser diferenciado da 

hidrocefalia, pela espessura do córtex, da porencefalia, pela grande extensão das áreas que 

compromete, e da anencefalia, pela presença do crânio. Possui baixa prevalência, ocorrendo em 

menos de 1 para 10.000 nascidos vivos. 

O objetivo do presente estudo é o de relatar os achados ecocardiográficos relevantes em grávida 

com feto portador de hidranencefalia. Foram realizados diversos exames de ultrassonografia 

obstétrica na paciente A.A.B.C., 27 anos, natural e procedente de Cravinhos-SP, secundigesta, feto 

único, idade gestacional de 19 semanas e 1 dia. 

Foi evidenciado defeito aberto do tubo neural lombo- sacral, ausência de parênquima cerebral, sendo 

todo preenchido por líquido, além de desabamento do crânio, caracterizando “crânio em capacete de 

ciclista”, recebendo assim o diagnóstico de hidranencefalia. Para fins de diagnóstico etiológico, foi 

ofertado amniocentese, porém a paciente se recusou a realizar o exame. A criança foi a óbito logo 

após o parto. 

Várias afecções maternas têm sido responsabilizadas pela hidranencefalia durante a gestação, como 

sífilis, hepatite, envenamento e tentativas de aborto, entre outros. Uma das teorias mais aceitas é a 

de oclusão ou agenesia bilateral das carótidas internas, ocasionando hipofluxo cerebral e 

conseqüente degeneração progressiva do seu parênquima. A doença possui prognóstico reservado, 

sendo o exame ultrassonográfico consolidado como excelente ferramenta diagnóstica na avaliação 

destes casos, podendo realizar a distinção entre hidranencefalia e hidrocefalia. 

 

Palavras-Chaves: Ultrassonografia, Hidranencefalia, Amniocentese. 
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 Início  

Título do Trabalho: HIDROPISIA FETAL ASSOCIADO A INFECÇÃO CONGÊNITA 

Curso: Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): DUTRA, E. F. 

Co-autor(a): BENEDETI, A. C. G. S.,MAUAD, F. M., MATOS, K. C., FÉO, M. F. S. DE, PIMENTEL, R. 

C. G.,  CARRASCO, P. E. A. 

Orientador(a): CAMPOS, V. P.. 

RESUMO: Hidropisia fetal é o acúmulo de fluídos em ao menos dois compartimentos, incluindo 

subcutâneo e serosas do concepto, podendo-se encontrar ainda, polidrâmnio, espessamento 

placentário e alterações dos vasos umbilicais. É resultado de inúmeros distúrbios materno-fetais, e 

didaticamente é dividida em imune e não-imune indistinguíveis à ultrassonografia. Primigesta de 17 

anos, idade gestacional de 20 semanas e 1 dia, ajustada por ultrassonografia prévia. Realizou 

ecografia em 14/12/2015, evidenciando dilatação ventricular e calcificações do parênquima cerebral, 

hidrotórax, derrame pericárdico, ascite e edema subcutâneo, além de dilatação do átrio esquerdo do 

coração, infartos e espessamento placentários (5,5cm), diagnosticando assim, hidropisia fetal. Outro 

achado foi o aumento do pico de velocidade sistólica da artéria cerebral média (50,98cm/s ou 2,0 

MoM), concentração estimada de hemoglobina de 4,22gr/dl, evidenciando anemia fetal grave. 

Realizadas sorologias, houve positividade para Parvovírus B19, evidenciando-se óbito fetal em 

11/01/2016. Discussão: Com o advento da profilaxia com Imunoglobulina anti-D, houve uma 

diminuição dos casos de hidropisia Imune (HI) e com a melhora dos exames ultrassonográficos e 

sorológicos, houve um aumento dos casos diagnosticados de hidropisia não imune (HNI), resultado 

de diversas alterações anatômicas e funcionais, responsável por aproximadamente 1/15000 a 

1/4000 partos. A hidropisia se caracteriza por edema e derrames cavitários, identificáveis à 

ultrassonografia como conteúdo anecóico em quantidades variadas, espessamento da pele, 

subcutâneo e placenta, conforme os achados no presente estudo. Cabe destacar a anemia, 

evidenciada na ultrassonografia, através do aumento do pico de velocidade sistólica da artéria 

cerebral média, presente neste caso. Entre as causas mais comuns de HNI, destaca-se a infecciosa, 

confirmada neste estudo pela sorologia do Parvovírus B19, um dos agentes mais prevalentes na HNI. 

De baixo custo e fácil acesso, a ultrassonografia pode ser considerada a principal ferramenta para a 

detecção e acompanhamento da hidropisia fetal. 

 

Palavras-Chaves: Hidropsia Fetal, Anemia Fetal, Ultrassonografia, Infecção Congênita. 
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 Início  

Título do Trabalho: HIPERPLASIA ADRENAL CONGÊNITA 

Curso: Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral  

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): PEREIRA, É. A. 

Co-autor(a): BENEDETI, A. C. G. S., MAUAD, F. M., PIMENTEL, R. C. G., CAMPOS, V. P.., ALVES, 

V. R. 

Orientador(a): MATOS, K. C. 

RESUMO: A hiperplasia adrenal congênita compreende um grupo de defeitos genéticos de caráter 

autossômico recessivo que resulta da deficiência de uma entre cinco enzimas responsáveis pela 

síntese de cortisol, realizada no córtex da adrenal. A mais frequente é a da 21-hidroxilase, mais de 

90% dos casos. Clinicamente há três formas: clássica perdedora de sal, mais comum das clássicas, 

onde pode ocorrer virilização da genitália externa em recém-nascidos femininos e/ou deficiência de 

mineralocorticoide, levando a repercussões hidroeletrolíticas; clássica não-perdedora de sal, que 

pode cursar com virilização da genitália externa sem deficiências de mineralocorticoides, apenas com 

sinais de hiperandrogenismo tardio, como distúrbios de crescimento e desenvolvimento puberal; 

não-clássica, mais comum, frequentemente assintomáticos, ou manifestam sintomas tardios. O 

diagnóstico é clínico ou laboratorial, pela detecção de metabólitos precursores, entre eles a 17-OH-

progesterona, estando sua dosagem incluída no Teste do Pezinho. Métodos de imagem, como a 

ultrassonografia, são úteis no diagnóstico e seguimento de pacientes com esse quadro.  

Paciente do sexo feminino, 17 anos, G1P0A0, realizou ultrassonografia, onde foi detectada hipertrofia 

clitoriana e aumento da glândula adrenal. Inicialmente houve dificuldade na caracterização da 

genitália externa fetal, evento que frequentemente gera bastante ansiedade por parte dos pais, e 

conduz a uma avaliação morfológica detalhada, na procura por dismorfologias vertebrais e 

urogenitais. O diagnóstico de hiperplasia adrenal pode se basear em aspectos clínicos ou 

laboratoriais, através da detecção de metabólitos precursores, entre eles a 17-OH-progesterona, 

estando sua dosagem incluída no Teste do Pezinho. 

Métodos de imagem, como a ultrassonografia podem ser úteis no diagnóstico e seguimento de 

pacientes com hiperplasia adrenal com particular importância na detecção pré-natal de sinais 

indicativos de sua presença. Devido ao seu potencial de gravidade, o preparo da equipe de 

Neonatologia é determinante no prognóstico destes recém-nascidos.  

 

Palavras chave: Hiperplasia Adrenal Congênita, Genitália Ambígua, Ultrassonografia. 
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 Início  

Título do Trabalho: IMPORTÂNCIA DA ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO NAS LESÕES 

OCUPACIONAIS: EXPERIÊNCIA DE UM SERVIÇO EM RIBEIRÃO PRETO. 

Curso: Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral  

Autor(a): DUTRA, E. F. 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Co-autor(a): GARCIA, J., , BENEDETI, A. C. G. S.,  SANTOS, C. C. 

Orientador(a): MAUAD, F. M. 

RESUMO: A ultrassonografia do ombro como método diagnóstico teve início em 1977, consolidando-

se como importante ferramenta na avaliação de doenças do sistema musculoesquelético. A maioria 

das causas de ombralgia está relacionada às estruturas situadas entre a articulação glenoumeral e o 

arco coraco-acromial (Turtelli, 2001).  É um método não invasivo e de baixo custo, acessível à 

população. Estudo retrospectivo, transversal, entre agosto de 2006 e abril de 2007, sendo feitas 105 

ultrassonografias da região do ombro, mulheres que apresentavam queixa de dor e limitação dos 

movimentos, e executavam atividades domésticas. Encontramos idade média de 48,5 anos. Dentre 

105 exames realizados, 40 foram normais e 65 alterados. Dos alterados, 66,6% estavam 

relacionados à lesão do manguito rotador. O tendão supraespinhoso foi o mais acometido, em 53 

casos. Das lesões do tendão supraespinhoso, as tendinopatias foram as mais frequentes, 10 casos 

de ruptura parcial e 09 rupturas total. No tendão subescapular encontrou-se 14 casos lesões, sendo 

12 casos de tendinopatia, 01 de ruptura parcial e 01 de ruptura total. No tendão infraespinhoso, 03 

casos com tendinopatia e, no tendão infraespinhoso, 03 com tendinopatia. Sem lesão no tendão do 

músculo redondo menor.  O tendão do cabo longo do bíceps, apresentou lesão em 27 casos, sendo 

25 de tenossinovite, 01 com ruptura total, 01 com luxação. Durante o estudo observou-se associação 

de tenossinovite com ruptura do tendão supraespinhoso. Concluir que, o tendão do músculo 

supraespinhoso é o mais acometido nas lesões do manguito rotador. A idade média de 40 anos, 

devido às alterações degenerativas dos tendões. Tenossinovite do cabo longo do bíceps em 

associação com as rupturas do tendão supraespinhoso. A ultrassonografia é um exame ideal triagem 

das doenças do sistema rotador do ombro, por ser um método não invasivo, de baixo custo. 

 

Palavras-Chaves: Ultrassonografia, Limitação dos Movimentos, Tenossinovite. 
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Título do Trabalho: MALFORMAÇÃO DE DANDY-WALKER - DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL 

Curso: Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral  

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): MENDES, C. H. 

Co-autor(a): BENEDETI, A. C. G. S., MAUAD, F. M., MATOS, K. C., FILADELFO, V. DA S., 

PIMENTEL, R. C. G., MOLINA, M. V. C. 

Orientador(a): CAMPOS, V. P.. 

RESUMO: A malformação de Dandy-Walker (MDW) é a mais rara das anomalias congênitas da fossa 

posterior. A possibilidade do diagnóstico pré-natal torna mais importante para especialistas, que 

devem pesquisar outras malformações intraou extracranianas. 

Objetivo do trabalho: Observar a presença de MDW como achado ultrassonográfico em gestantes 

que tiveram infecções congênitas. 

Descrição do Material: P.C.O, 37 anos, G3C1A1, iniciou pré-natal com 6 semanas, utilização prévia 

de ácido fólico. Apresentou sorologia positiva para rubéola IgM1,90 (referência < 1,2) e IgG34,3 

IU/mL(referência 0,0 a 4,9 IU/mL). A primeira ultrassonografia realizada foi com 22 semanas, 

demonstrando aumento da cisterna magna, de 18mm (referência 10 mm) hipoplasiade 

vermiscerebelar e foco cardíaco ecogênico. Retornou com 25 semanas e 04 dias, mantendo aumento 

da cisterna magna (20mm), lagos venosos e espessamento placentária. Em exame subsequente (27 

semanas e 4 dias), manteve-se aumento de fossa posterior, (22mm), somado ao aumento de 

ventrículos laterais com 11mm (referencia 10 mm). Com 30 semanas constatou-se como 

oligodraminia. 

Resultados: Parto às 33 semanas, neonato manteve-se internado sob cuidados intensivos por 07 

dias.  Ultrassonografia transfontanelar confirmou hipoplasiado vemis cerebelar. Avaliação por 

geneticista evidenciou: prega palmar simiesca, hérnia umbilical e inguinoescrotal, reflexos primitivos 

presentes e biometria compatíveis com a idade. lactente com 8 meses, apresenta crescimento e 

desenvolvimento neuropsicomotor adequados para a idade. Ressonância magnética confirmou 

alterações ultrassonográficas. Exame cariótipo masculino normal 

Conclusão: A malformação de Dandy-Walker (MDW) possui caráter não familiar e engloba três 

entidades: MDW clássica:  dilatação cística do quarto ventrículo, agenesia parcial/completa do 

vermiscerebelar e fossa posterior alargada; Variante de Dandy-Walker:  disgenesiacerebelar sem 

alargamento da fossa posterior e hipoplasiado vermis cerebelar; Megacisterna Magna: alargamento 

da mesma sem alteração do vermiscerebelar e do quarto ventrículo, podendo haver hipoplasia 

cerebelar. Alguns fatores etiológicos associados são infecções congênitas, uso de álcool, warfarin e 

dieta com deficiência deriboflavina. 
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Título do Trabalho: RELATO DE CASO: MICROCEFALIA POR VIRUS ZIKA 

Curso: Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): PENA, J. C. O. 

Co-autor(a): BENEDETI, A. C. G. S., MAUAD, F. M., COSTA, M. DE M.C.P.; PIMENTEL, R. C. G. P., 

CAMPOS, V. P.., NACIF, V. 

Orientador(a): MATOS, K. C. 

RESUMO: O Zika Vírus foi identificado em 1947, nas florestas de Zika, em Uganda. Expandiu-se nos 

seres humanos em populações da África e Ásia a partir de 2007 e espalhou-se pelo mundo através 

de seu vetor, o mosquito Aedes Aegypti. A associação entre microcefalia e a infecção pelo Zika vírus 

durante a gestação motivou a suspeita da relação entre estes dois achados, ou seja, os casos 

incidentes de microcefalia (perímetro cefálico igual ou maior que 2 desvios-padrão abaixo da média 

para sexo e idade gestacional no nascimento) teriam sido motivados pela transmissão vertical do 

vírus em questão. O objetivo do presente trabalho foi observar a presença de microcefalia como 

achado ultrassonográfico em gestantes que tiveram infecção pelo vírus Zika. 

Foi avaliada uma paciente de exantema com máculas e prurido intenso no primeiro trimestre. 

Inicialmente foi realizado exame de ultrassonografia, com 24 semanas, sem achados relevantes. No 

seguinte exame observou-se biometria de 27 semanas e 5 dias, constatando restrição de crescimento 

intrauterino, uma vez que a idade corrigida corresponderia a 34 semanas e 1 dia, pelo primeiro 

ultrassom. Em um terceiro exame, que corresponderia a 35 semanas, observou-se biometria fetal 

de 31 semanas e 4 dias, com microcefalia (cinco desvios padrão), cavalgamento frontal dos ossos 

parietais, calcificações intracranianas, ventrículomegalia, aumento da prega nucal, mega cisterna 

magna, cerebelo hipoplásico, edema cutâneo pré-frontal, placenta com área de infarto e 

calcificações, além da restrição de crescimento fetal. 

A microcefalia é consequência de desenvolvimento anormal do cérebro, podendo ocorrer em virtude 

de problemas na migração neuronal, na embriogênese. As complicações posteriores dependem das 

alterações fundamentais do cérebro e podem variar de atrasos leves no desenvolvimento a déficit 

intelectual e motor, como paralisia cerebral. Além das infecções congênitas, a microcefalia pode 

resultar de anormalidades cromossômicas, consumo de drogas, álcool ou outras toxinas ambientais, 

fusão prematura dos ossos do crânio (craniossinostose) e alguns distúrbios metabólicos.  

 

Palavras chave: Vírus Zika, Microcefalia, Ultrassonografia. 
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Título do Trabalho: SÍNDROME DA BANDA AMNIÓTICA: RELATO DE CASO 

Curso: Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral 

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): DIAS, A. L. T. 

Co-autor(a): MORITA, R. T., MENESES, L. O. C., MAUAD, F. M., BENEDETI, A. C. G. S., MATOS, K. 

C., PIMENTEL, R. C. G. 

Orientador(a): CAMPOS, V. P.. 

RESUMO: A Síndrome da Banda Amniótica (SBA) é uma anomalia congênita rara, de etiopatogenia 

desconhecida, caracterizada por malformações craniofaciais, toracoabdominais, dos membros e 

extremidades, motivadas pela precoce ruptura amniótica, proporcionando contato do feto com a 

superfície coriônica do âmnio. A prevalência é variável e a ultrassonografia auxilia no diagnóstico. 

Ultrassom tridimensional e ressonância podem ser usados para maior acurácia diagnóstica na 

suspeita da doença. O prognóstico está relacionado à gravidade do acometimento. Descrição do 

material: Paciente A.L.F.F., 16 anos, primigesta, 13/14 semanas, realizada ecografia em 

04/12/2015, quando suspeitou-se de defeito aberto do tubo neural (DATN). Após três dias foi 

realizado exame morfológico com feto apresentando, em porção posterior da calota craniana, 

descontinuidade com herniação do conteúdo cerebral (encefalocele). Com 17 semanas e 4 dias, nova 

ecografia identificou fenda labiopalatina, dismorfologia da mão esquerda, artéria umbilical única e 

banda amniótica. Após novos achados, foi feita amniocentese, cujo resultado apresentou cariótipo 

normal. Paciente evoluiu para parto vaginal na 31ª semana. Realizada intervenção cirúrgica pós-

natal para correção de DATN, com evolução satisfatória. Discussão: As malformações relacionadas à 

sequência da banda amniótica dependem do momento em que se produz a lesão, entre 6 e 18 

semanas. O acometimento das extremidades é o mais frequente. Ocasionalmente, têm sido descritas 

também dismorfologias internas, como anomalias cardíacas e do sistema nervoso central. O 

tratamento ocorre principalmente após o nascimento, embora a cirurgia fetal tenha sido 

experimentada. A cirurgia pode variar de simples a complexa, dependendo da deformidade, e pode 

necessitar longo prazo de terapia física e ocupacional. 

Palavras-Chaves: Síndrome da Banda Amniótica, Anormalidades Congênitas, Ultrassonografia. 
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Título do Trabalho: SÍNDROME DE DOWN, RELATO DE CASO. 

Curso: Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral  

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): MURATA, J. 

Co-autor(a): BENEDETI, A. C. G. S.,MATOS, K. C., MEDEIROS, N. G. DE, PIMENTEL, R. C. G., 

CAMPOS, V. P.. 

Orientador(a): MAUAD, F. M. 

RESUMO: A ULTRASSONOGRAFIA É UM MÉTODO PRIMORDIAL DE AVALIAÇÃO FETAL EM 

GESTAÇÕES DE BAIXO E ALTO RISCO. NAS ÚLTIMAS DUAS DÉCADAS FOI DEMONSTRADO UM 

AVANÇO SIGNIFICATIVO, PROPORCIONANDO UMA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DE FETOS COM 

ANOMALIAS. AS CROMOSSOMOPATIAS OCORREM EM 0,1 A 0,2% DOS NASCIDOS VIVOS, SENDO A 

TRISSOMIA DO CROMOSSOMO 21 A MAIS FREQUENTE. A ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA 

REALIZADA ENTRE 18 E 23 SEMANAS DE GESTAÇÃO PODE IDENTIFICAR ALTERAÇÕES FETAIS 

PRESENTES NA TRISSOMIA DO CROMOSSOMO 21 EM CERCA DE 75% DOS CASOS, COM UMA TAXA 

DE FALSO POSITIVO DE 10 A 15%. A TRANSLUCÊNCIA NUCAL, REALIZADA ENTRE 11 E 14 

SEMANAS, É MARCADOR IMPORTANTE DE CROMOSSOMOPATIAS NO PRIMEIRO TRIMESTRE, ENTRE 

ELAS, A DO VIGÉSIMO PRIMEIRO PAR. O ESPESSAMENTO DA PREGA NUCAL, A HIPOPLASIA DO 

OSSO NASAL, FÊMUR CURTO, FOCO ECOGÊNICO CARDÍACO E SINAL DA DUPLA BOLHA NO ABDOME 

SÃO MARCADORES MENORES. TAMBÉM RELEVANTES PARA O RASTREAMENTO  DA SÍNDROME NO 

SEGUNDO TRIMESTRE. 

OBJETIVO: 

OBSERVAR A IMPORTÂNCIA DA ULTRASSONOGRAFIA PARA DETECTAR OS ACHADOS PRÓPRIOS DA 

CROMOSSOMOPATIA, NA GESTAÇÃO. 

METODOLOGIA: 

TRATA-SE DO CONTROLE PRÉ-NATAL DA GESTANTE J.A.P, 32 ANOS, G2P1A0, SEU PRIMEIRO 

ULTRASSOM REALIZADO EM NOSSO SERVIÇO, FOI COM 18 SEMANAS. NESSE ESTUDO, O OSSO 

NASAL NÃO FOI VISIBILIZADO, DUCTO VENOSO COM ONDA "A" AUSENTE. FOI REALIZADO 

CONTROLE ULTRASSONOGRÁFICO QUINZENAL ATÉ 38 SEMANAS, SENDO QUE COM 18 SEMANAS 

SE CONSTATOU OSSO NASAL HIPOPLÁSICO E, NOS DEMAIS, ACHATAMENTO OCCIPITAL E 

BRAQUICEFALIA. A PESQUISA DE MOVIMENTAÇÃO FETAL, DEMONSTROU TÔNUS NORMAL E 

ECOCARDIOGRAMA SEM ALTERAÇÕES. OUTROS ACHADOS FORAM: POLIDRÂMNIO RELATIVO, 

PREGA SIMIESCA EM UMA DAS MÃOS, EPICANTO DISCRETO VISTO NO EXAME PÓS NATAL. 

RESULTADO: 

ENTRE OS ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS FORAM OBSERVADOS OSSO NASAL HIPOPLÁSICO, 

ACHATAMENTO OCCIPITAL, BRAQUICEFALIA, POLIDRÂMNIO RELATIVO. E NO EXAME PÓS NATAL 

FOI OBSERVADO PREGA SIMIESCA EM UMA DAS MÃOS E EPICANTO DISCRETO. 

CONCLUSÃO: 

A CROMOSSOPATIA DO 21, APRESENTAM RICOS ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS. FRENTE A 

ESTA REALIZADADE, A UTILIZAÇÃO DE MÉTODO QUE AUXILIEM NO DIAGNÓSTICO, SEGUIMENTO 

E CONTROLE CLÍNICO PODEM E DEVEM SER EMPREGADO. 

O PRESENTE ESTUDO DO CASO, DEMONSTROU POUCOS ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS EM 

COMPARAÇÃO AOS DESCRITOS NA LITERATURA, PORÉM A ULTRASSONOGRAFIA SE DESTACA PELA 

SENSIBILIDADE E NÃO PELA SENSIBILIDADE. 

 

Palavras-Chaves: Trissomia 21, Ultrassonografia, Polidrâmnio. 
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Título do Trabalho: TRISSOMIA DO 18-SÍNDROME DE EDWARDS 

Curso: Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral  

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): RIBEIRO, R.S. 

Co-autor(a): COSTA JR, E., MAUAD, F. M., MATOS, K. C., ABUJDER, L.J., PIMENTEL, R. C. G., 

CAMPOS, V. P.. 

Orientador(a): BENEDETI, A. C. G. S. 

RESUMO: Trissomia 18 ou Síndrome de Edwards é uma síndrome genética polimalformativa 

decorrente da presença de trissomia do cromossoma extra no par 18, com estimativas de 20% de 

abortamentos ligados a aneuploidias. 

Objetivo do trabalho: Objetiva-se relatar o caso clínico de uma paciente grávida, com feto portador 

de trissomia 18. Paciente K.JMZ, 37 anos, G2P1A0, primeiro filho nascido há 16 anos, sem 

intercorrências e antecedentes patológicos prévios. Grávida do segundo marido, ao realizar 

ultrassom no pré-natal na 15ª semana, identificou-se mielomeningocele, sendo encaminhada para 

melhor avaliação do feto.  

Metodologia:  Levantamento sistemático por estudo transversal retrospectivo de um caso confirmado 

de Trissomia do 18, em unidade neonatal em hospital de referência no Estado de São Paulo. Utilizou-

se como método a revisão de prontuário. 

RESULTADO DO CASO: Apresentou achados ecográficos da anatomia fetal no exame de ultrassom, 

tais como: na cabeça: obliteração da cisterna magna (crânio em limão), descontinuidade do lábio 

superior à esquerda e durante a deglutição de LA pelo feto. Observou-se uma falha comunicando a 

fossa nasal com o palatino, configurando um quadro de fissura lábiopalatina. No coração: defeito de 

comunicação inter ventricular. Na coluna: defeito de fechamento vertebral com uma protrusão 

sacular do músculo e da pele contendo meninge e muito possivelmente terminações nervosas 

configurando um quadro de Espinha Bífida, provável mielomeningocele. Em gestações de risco de 

aneuploidias e suspeita clínica no pré-natal e/ou quando há alterações fenotípicas sugestivas após o 

nascimento, a solicitação do teste molecular rápido é de grande valia. Como resultado, obteve-se 

que a Trissomia do 18 apresenta-se como uma doença com alta morbidade e elevadíssimo índice de 

abortamento espontâneo e de mortalidade pós-natal. 

Conclusão: O estudo apresentou resultado de paciente com feto do sexo feminino, na 20ª semana, 

cariótipo ’47,XX, +18”, compatível com Síndrome de Edwards, com malformação na estrutura física. 

O exame precoce de ecocardiografia fetal mostrou-se eficaz no auxílio ao diagnóstico definitivo do 

caso relatado de Síndrome de Edwards. 

 

Palavras-Chaves: Trissomia 18, Ultrassonografia, Mielomeningocele. 
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Título do Trabalho: VENTRICULOMEGALIA FETAL: RELATO DE CASO 

Curso: Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral  

IES: Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA 

Autor(a): LIMA FILHO, J.A. 

Co-autor(a): SANTELICES, J., BENEDETI, A. C. G. S., MAUAD, F. M., MATOS, K. C., PIMENTEL, R. 

C. G. 

Orientador(a): CAMPOS, V. P. 

RESUMO: Ventriculomegalia consiste na dilatação dos ventrículos cerebrais, independentemente da 

causa. É causada por malformações cranianas, cerebrais ou lesões destrutivas; está frequentemente 

associada a anomalias ou síndromes fetais, incluindo alterações cromossômicas e/ou infecções. Já o 

termo Hidrocefalia é usado para casos de ventriculomegalias mais graves, cuja etiologia é 

habitualmente obstrutiva. Relatamos um caso de ventriculomegalia volumosa, em feto de gestante 

de 18 anos, primípara, sem histórico de uso de drogas e ausência de doenças e/ou intercorrências 

na gestação. Iniciou pré-natal com 14 semanas e seis dias e desde então não realizou nenhum exame 

ecográfico até as 27 semanas de gestação, quando, constatou-se ventriculomegalia com dilatação 

volumosa dos ventrículos laterais, com significativa compressão do parênquima cerebral, chegando 

a medir 28,4 mm e 28,3 mm os ventrículos direito e esquerdo, respectivamente. Em exame 

subsequente, com gestação datando 28 sem e 6 dias, observou-se aumento do diâmetro dos 

ventrículos chegando a medir 32,5 mm, o direito e 37,8 mm, o esquerdo. Associado a este quadro, 

havia afilamento do parênquima cerebral, sem no entanto, haver desvio de linha média ou assimetria 

de estruturas. No último exame ecográfico, com gestação datando 34 semanas e 3 dias, observou-

se em polo cefálico fetal, ruptura do septo medial interventricular e acentuado afilamento do 

parênquima cerebral que media 7 mm. O feto apresentou crescimento habitual, apesar do contexto 

patológico e a gestação findou com RN vivo e Idade gestacional de 37 semanas. Foi submetido à 

procedimento de Derivação Ventrículo-peritoneal e posterior seguimento pediátrico. O caso demostra 

a imprescindível importância do uso da ultrassonografia como ferramenta no rastreio e 

acompanhamento de patologias fetais. 

 

Palavras-Chaves: Ventriculomegalia, Ultrassonografia, Parênquima cerebral. 

 

  



ANAIS DO II SIMPÓSIO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE – FATESA                       

 

 Início  

 

ÍNDICE DE AUTORES / ORIENTADORES 

(Número do Resumo) 
 

ABREU, V.M. ....................................................................................................................... 8 

ABUJDER, L.J..................................................................................................................... 28 

ALVES, S, R. R................................................................................................................... 20 

ARAKAWA, T. ................................................................................................................ 8, 10 

AZEVEDO, P. M. F. ............................................................................................................. 16 

BAISE, T.D. ....................................................................................................................... 12 

BASSO, C.M. ..................................................................................................................... 17 

BENEDETI, A. C. G. S. ...................................... 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

BERGAMASCO, L. ............................................................................................................... 10 

BUGNO, N. V. ...................................................................................................................... 7 

CAMPOS, V. P. ...................................................... 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

CARRASCO, P. E. A. ........................................................................................................... 21 

CASALI, A. ........................................................................................................................ 11 

CORREA, I.M. .................................................................................................................... 13 

COSTA JR, E. ..................................................................................................................... 28 

COSTA, M. DE M.C.P. ......................................................................................................... 25 

CRISTINO, G.S. ................................................................................................................. 10 

DIAS, A. L. T. .................................................................................................................... 26 

DIAS, S. N. ....................................................................................................................... 16 

DUTRA, E. F. .......................................................................................................... 15, 21, 23 

FÉO, M. F. S. DE ................................................................................................................ 21 

FERREIRA, T. C. ................................................................................................................. 16 

FILADELFO, V. DA S. .......................................................................................................... 24 

FLOR, P.S.E. ...................................................................................................................... 10 

FREITAS, P. ....................................................................................................................... 15 

GARCIA, J. ................................................................................................................... 15, 23 

GUIMARÃES, F. R. ................................................................................................... 12, 13, 14 

LIMA FILHO, J.A. ................................................................................................................ 29 

MAIA, S.S. ........................................................................................................................ 14 

MAIA, T. DE A. .................................................................................................................. 20 

MATOS, K. C. ....................................................... 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

MAUAD, F. M. ............................................ 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

MEDEIROS, N. G. DE .......................................................................................................... 27 

MEGA, M.X.M..................................................................................................................... 19 

MENDES, C. H. .................................................................................................................. 24 

MENESES, L. O. C. ............................................................................................................. 26 

MOLINA, M. V. C. ............................................................................................................... 24 

MORITA, R. T. ................................................................................................................... 26 



ANAIS DO II SIMPÓSIO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE – FATESA                       

 

 Início  

NACIF, V. .......................................................................................................................... 25 

NISHIMURA, T. L. .............................................................................................................. 14 

NOVA , T.A.S. ...................................................................................................................... 9 

PENA, J. C. O. ................................................................................................................... 25 

PEREZ, C. S. .......................................................................................................... 12, 13, 14 

PIMENTEL, R. C. G. ............................................... 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

PIRES, P. S. S. .................................................................................................................. 11 

RAMOS, G.G. ..................................................................................................................... 10 

RAMOS,T. ......................................................................................................................... 12 

RESENDE, N.C. .................................................................................................................. 14 

RODRIGUES, K.D.G. DE S. .................................................................................................. 17 

SAMPAIO, F. G. A. ................................................................................................................ 9 

SANTELICES, J. ................................................................................................................. 29 

SANTOS, C. C. ................................................................................................................... 23 

SANTOS, R.G. ................................................................................................................... 10 

SILVA, C. S. ........................................................................................................... 12, 13, 14 

SILVA, L. G. P. .................................................................................................................. 11 

SOUZA, J. A. M. ................................................................................................................... 7 

SOUZA, L. C .S. ................................................................................................................. 11 

TEODORO, L. F. Q. ............................................................................................................. 10 

TREVISAN, A. C. ............................................................................................................ 7, 19 

VICTURE, R.A. ................................................................................................................... 17 

XAVIER, J. C. DE S. ............................................................................................................ 18 

 

  



ANAIS DO II SIMPÓSIO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE – FATESA                       

 

 Início  

 


