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RADIOGRAFIA SEIOS DA FACE



Tomografia por feixes cônicos e multislice



 Imagens obtidas a partir dos prótons de hidrogênio.

 Tempo médio de exame 20 a 30min

 Hardware:

 Grande ima com intensidade medida em Tesla (1 1,5 e 3 T)

 Bobinas (antenas) posicionadas para captar o sinal nos locais do corpo a 
serem estudados

 Espectro de freqüência próximo da freqüência de FM do radio

 Contraste endovenoso Gd DTPA (gadolínio)

Ressonância magnética

(física)
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Radiologia do crânio e face
 Localização da doença: (exame clinico)

 Crânio 

 Seios da face

 Cavidade oral

 Órbitas

 Ouvidos (orelhas)

 Articulações temporomandibulares (ATM)

Principais doenças:
Malformação congênita

Trauma

Sinusite 

Tumores
Ósseo 

Partes moles  



Radiologia do crânio e face

 Doença congênita:

 Malformação do crânio

 Malformação da face

 Considerar:

 Buscar alterações ósseas 

○ Tomografia computadorizada

 Partes moles

○ Ressonância magnética
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Anatomia

 Ossos do crânio

 Adulto e criança

 Articulações 

 Base do crânio

Cranio (ósseo)

Trauma 

Doença inflamatória (osteomielite)

Tumores 
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RADIOGRAFIA DO CRANIO

incidências radiográficas

Trauma 
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Leso ̃es ósseas
 Inflamatórias 

 Tumorais 

 Destrutivas (líticas)

 Formadoras de osso (blásticas)

 Mistas 
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OSSOS DO NARIZ

Parte cartilaginosa

Parte óssea



Fratura nasal
diagnostico clinico 



Seios da face

 Patologias dos seios da face:

 Sinusopatias inflamatórias

 Trauma 

 Tumores 

 Anomalias congênitas

 Exames de imagem:

 Radiografia (sinusite aguda)

 TC (sinusites crônicas, trauma e tumor ósseo)

 RM (tumores)
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Sinusopatias inflamatórias / infecciosas 

(drenagem mucociliar) 
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RADIOGRAFIA, TC e RM dos SEIOS DA FACE



TC SEIOS DA FACE
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RM SAGITAL E CORONAL T1



Sinusopatia inflamatória 

 Sinusite é uma inflamação dos seios paranasais, 
geralmente associada a um processo infeccioso.

 Causas: alérgica, infecciosa, traumática e crônica

 Exame de escolha TC, Rx pode ser usado em 
alguns casos para confirmar sinusite aguda

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inflama%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seios_paranasais


SINUSITE AGUDA

 Bacteriana/viral

 Streptococcus pneumonie, haemophilus influenzae

 Geralmente não se utiliza exame de imagem para diagnostico, 

quando necessário radiografia pode ser suficiente.

 Casos especiais como corpo estranho ou complicações podem 

necessitar TC ou RM



TC SEIOS DA FACE
CELULITE PERI ORBITÁRIA



TC SEIOS DA FACE
SINUSITE MAXILAR AGUDA



Sinusite crônica

 Obliteração dos óstios de drenagem dos seios da face.

 Alergia causando hipertrofia mucosa ou pólipos

 Tumor (ósseo ou de partes moles)

 Sequela de trauma

Obstrução dos óstios de drenagem 

Pólipo



Obstrução dos óstios de drenagem 

Tumor ósseo 



Obstrução dos óstios de drenagem

Displasia fibrosa

 Infiltração óssea por tecido 

fibroso



Obstrução dos óstios de drenagem 

Pólipo coanal

Pre operatório Pós operatório





Mucocele infectada (piocele)

Pre operatório

Pós operatório





Para lembrar

 TC dos seios da face

 Padrão ouro para analise das estruturas ósseas. 

 Tumor, liquido e mucosa doente tem a mesma densidade 
na TC.

 Fungo, cálcio e sangue (agudo) podem ter alta densidade 
(branco).

 A analise morfológica dos seios, estruturas ósseas,  
localização das lesões e correlação clinica podem sugerir 
a etiologia da lesão.   



 TC:

 Detecção de calcificações

 Lesões ósseas e cartilaginosas

 Anatomia pré operatória (ostios de drenagem)

 RM:

 Determinar a extensão da doença extra sinusal e intracraniana

 Diferenciar tumor de sinusopatia em pos operatorio

 Mostrar vascularização de tumor

 Avaliar a medular óssea 



Fistula liquorica

 Comunicação entre a cavidade craniana e a cavidade nasal

 Causas: 

 trauma, infecção, tumor, complicação cirúrgica.

 Exame de escolha TC com cisternografia



31

Sela turca

 Relações anatômicas (seios cavernosos e assoalho da sela)

 Hipófise (adenohipófise e neurohipófise)

 Haste hipofisária

Sinais clínicos:
Por comprometimento local

Por comprometimento sistêmico 



32

Sela turca

 Alterações da sela:

 Doenças da hipófise   inflamatórias

tumorais

fisiológicas

sangramento

Exames de imagem:
Rx 

Tomografia computadorizada (TC)

Ressonância magnética (RM)

Contraste 
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RADIOGRAFIA SELA TURCA



Orbitas

 Localização da doença:

 Estruturas ósseas

 Glândula lacrimal

 Músculos 

 Gordura orbitaria

 Nervo óptico

 Vasos sanguíneos e linfáticos 
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Tumor do nervo óptico
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RM das orbitas



Articulações temporomandibulares

 Anatomia:
 Mandíbula (porção vertical, processo coronóide, côndilo 

mandibular, cavidade glenóide).

 Menisco 

 Músculos 

Exames de imagem:
RM para articulação e meniscos

TC para osso (trauma ou tumor)

Radiografia para ver mobilidade condiliana
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Articulações temporomandibulares
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BOCA FECHADA BOCA ABERTA

Articulações temporomandibulares
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Articulações temporomandibulares
Tomografia computadorizada TC
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Articulações temporomandibulares 
Ressonância Magnética RM

normal

Deslocamento do 

disco articular



MRI and autopsy 

sections: upper row 

oblique sagittal MRI, 

asymptomatic 

volunteer: left lateral, 

middle medial, right

opened mouth
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Estudo dirigido neuroradiologia 

1. Cite os principais exames para estudar um paciente com histórico de AVC de 
repetição.

2. O que pode significar um laudo de TC de cranio em um paciente de 80anos com 
queixa de cefaleia crônica, mencionando sinais de redução volumétrica do 
encéfalo, caracterizada por acentuação dos sulcos da convexidade, cissuras 
cisternas e ventrículos?

3. Qual exame indicado para avaliar uma criança prematura com suspeita de 
sangramento intracerebral?

4. Qual a diferença no dano tissular entre isquemia e infarto cerebral?
5. Por que você não deve solicitar radiografia de cranio em um paciente com TCE?
6. O que significa a presença de nível hidroaéreo em um exame de TC dos seios da 

face?
7. Por que a RM não e um bom exame para estudar as doenças da orelha media?
8. Qual o tumor benigno mais comum da glândula hipofisária e qual exame de 

imagem deve ser indicado?
9. Qual o tumor benigno mais comum no conduto auditivo interno e qual exame 

de imagem deve ser indicado?
10. Por que nos pacientes com tumor do nervo optico além do exame da orbita 

devemos também realizar exame do encéfalo?
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Complete anterior disc displacement

Open-mouth 

MRI

medial section Autopsy



Lateral pterygoid muscle raphe

Lower head of lateral pterygoid muscle

Anterior band of articular disc

Mandibular condyle (head)

Posterior band of articular disc

Posterior disc attachment


