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Importância dos exames 

de imagem

 Anzai Y, et al. Arch  Otolaryngol Head and Neck 

Surg 2004; 130:423-428

 Decisões relacionadas entre tratamento

cirúrgico e não cirúrgico foram mudadas em 

33% dos casos apos revisão da TC.



Recessos /ostios de drenagem



RADIOGRAFIA SEIOS DA FACE



 TC:

 Detecção de calcificações

 Lesões ósseas e cartilaginosas

 Anatomia (pré operatória)

 RM:

 Determinar a extensão extra sinusal
ou intracraniana das doenças

 Diferenciar tumor de sinusopatia em 
pós operatório

 Mostrar vascularização de tumor

 Demonstra lesão da medular ossea



Indicação da TC ou RM



 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)



Ressonância magnética

(física)

 Seqüencias de pulso:

 SE, FSE, GE, IR, GRASS, SPGR, SSFP, EPI, 

GRASE, DWI

 Intensidade de sinal:

 Predomínio de T1

 Predomínio de T2

 Predomínio de densidade de prótons

 Contraste EV

 Gd (DTPA)



RM características dos tecidos

intensidade de sinal T1



RM características dos tecidos

 Uso de Gd (DTPA):

 Para definir limites tumorais

 Pos operatório para diferenciar tumor residual 

de cicatriz e edema

 Aumenta  a sensibilidade para detectar 

metástase local

 Permite visualizar abscesso e necrose

 Mostra malformação vascular e diferencia de 

malformação linfática



RM características dos 

tecidos

T1 FAT SAT C/C

Uso de Gd (DTPA)
T1



RM características dos 

tecidos

DP T2



RM características dos tecidos

grau de agressividade da lesão 



Resumindo características de contraste

Ausência de sinal em T1 e T2
Ar, sangue c/ fluxo rápido, osso cortical, hemossiderina e calcificação

Baixo sinal em T1 e T2
Ligamentos, tendões, músculos, tecido cicatricial

Alto sinal em T1
Gordura, metahemoglobina, liquido com conteúdo ptnaceo, sangue 

com fluxo lento, Gd(DTPA), melanina, colesterol liquido, hemorragia 

subaguda (meta-hemoglobina)

Baixo sinal em T1
Liquido puro, osso cortical, edema, hematoma crônico

Baixo sinal em T2
Osso cortical, desoxihemoglobina, hemossiderina, calcificação, 

melanina fibrose, fungo ou hematoma agudo (desoxi-hemoglobina) 

Alta sinal em T2
Água,  infecção, inflamação, edema, tumor hipocelular, hematoma 

subagudo (metahemoglobina extracelular) 



Tomografia por feixes cônicos e 

multislice



Dr. Ricardo Ferreira
T.C.  Espiral

Reconstruções e reformatacoes

Tomografia computadorizada
Reconstruções e reformatacoes 



Tomografia computadorizada

Radiação ionizante 
 Imagem obtida através de fótons de Raios X (radiação 

ionizante)

 Hardware:

 Tubo de Raios X e detector de fótons

 Espectro de freqüência

 Contraste endovenoso ou intra tecal iodado

Tipo de exame Dose de 

radiação 

Comparável a 

radiação natural

mamografia 0,7 mSv        3 meses

TC seios da face 0,6 mSv 2 meses



Tomografia computadorizada

medida de densidade dos tecidos

Dr. Ricardo Ferreira



Tomografia computadorizada

medida de densidade dos tecidos



Dr. Ricardo Ferreira

Tomografia computadorizada
Janela de partes moles e osso



Tomografia computadorizada

medida de densidade dos tecidos

 Principais densidades:

 Gordura

 Gás

 Osso

 Partes moles (tendão, 

musc...)



Tomografia computadorizada 

medida de densidade dos tecidos

 Calcificação distrófica 

em sinusite crônica:

 Secreção espessa

 Fungica

 Calcificação mucosa 

distrófica



Tomografia computadorizada 

medida de densidade dos tecidos

 Espessamento 

periosteal (osteíte)



Tomografia por feixes cônicos



Tomografia por feixes cônicos

vantagens e desvantagens

Dose de radiação em microsieverts:

TC convencional de 0,2 a 0,5 mSv

TC por feixe cônico de 0,03 a 0,1 
mSv

Espessura de corte:

TC convencional 0,4 a 1 mm

TC por feixe cônico 0,1 a 0,25 mm

Alta resolução para osso

Baixa resolução para tecido mole



Tomografia por feixes cônicos

Nível liquido 



Tomografia por feixes cônicos

artefatos de metal

TC MULTSLICE TC CONEBEAM 



 TC:

 Detecção de calcificações

 Lesões ósseas e cartilaginosas

 Anatomia (pré operatória)

 RM:

 Determinar a extensão extra sinusal ou intracraniana das 
doenças

 Diferenciar tumor de sinusopatia em pós operatório

 Mostrar vascularização de tumor

 Demonstra lesão da medular óssea



TC x RM 

liquido espesso, sangue e calcificação 

T1 FAT SAT C/C

T1

T2

T2



TC x RM 

extensão intracraniana



TC x RM 

meningocele



TC com cisternografia 

Fistula liquorica



 Sinais de alerta:

 Doença unilateral significativa

 Lesão óssea

 Massa localizada

 Sinusite recorrente ou que não 

responde a tratamento



Sinusite crônica x neoplasia

T2 FAT SAT

T1

T1 FAT SAT C/C



Sinusite crônica x neoplasia

T1 T1 FS T1 FS C/C

T2 T2



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 



Multiplanar Computed Tomographic Analysis of Frontal 

Recess Cells

Arch Otolaryngol Head Neck Surg.

 Although anatomic variations in the frontal

recess are likely to play a role in frontal sinusitis, 

mucosal inflammatory (clearence mucociliary) 

processes are likely to be a much more 

important etiologic factor.

John M. DelGaudio, MD; Patricia A. Hudgins, MD; Giri

Venkatraman, MD; Alec Beningfield, MD 

Para cirurgião lembrar



Clearence mucociliar

Para lembrar

sucesso
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12 anos sinusite crônica e obstrução nasal



Obrigado 



 Localizar local de origem (epicentro da lesão)

 TC

 Padrão da erosão óssea

 Padrão das calcificações patológicas

 RM

 Características de sinal

 Edema de mucosa X tumor

 Diagnostica doença perineural

 Planos gordurosos

 Medular óssea

¨check list¨ para lesões 

expansivas nos seios da face



 O padrão de imagem ira 
mostrar todas as características 
de uma lesão de crescimento 
lento.

 Visível principalmente no osso, 
tecido gorduroso, muscular e 
padrão de captação de 
contraste

Lesões expansivas de baixa agressividade 

dos seios da face



 O padrão de imagem ira mostrar 
todas as características de uma 
lesão de crescimento rápido:

 Destruição óssea

 Aspecto infiltrativo dos planos 
gordurosos e musculares

 Padrão heterogêneo de captação 
de contraste

 Extensão perineural 

Lesões expansivas agressivas nos seios da 

face



Fistula liquorica

 Comunicação entre a cavidade craniana 
e a cavidade nasal

 Causas: 

 trauma, infecção, tumor, complicação 
cirúrgica.

 Exame de escolha TC com 
cisternografia:

 Injeção de contraste iodado intratecal por 
punção lombar ou suboccipital


