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O avanço tecnológico 
promoveu uma verdadeira 

revolução na Radiologia. 
Hoje, novos equipamentos 

são capazes de fazer 
imagens tridimensionais 

e identificar alterações 
funcionais e metabólicas  

n   por Cristina almeida  

 Q uem já assistiu à série Jornada 
nas estrelas sabe. Quando al-
guém da tripulação se adoen-
tava, o Dr. Maccoy entrava em 

ação para mostrar como seria a medicina 
do futuro. Utilizando um aparelho portá-
til que emitia ondas magnéticas, Maccoy 
rapidamente identificava uma patologia. 
O tratamento era imediato e eficaz: bas-
tava a aplicação de uma espécie de pistola 
a jato em determinada parte do corpo, e 
a doença desaparecia. Agulhas, sangue e 
exames complicados não faziam parte do 
cenário. No século XXIII, a tecnologia 
solucionaria todos os problemas de saú-
de. Hoje, a medicina ainda se vê limitada 
diante de alguns diagnósticos, e os trata-
mentos podem durar toda a vida de um 
paciente. Mas, quando se pensa em exa-
mes por imagem, o avanço tecnológico 
permitiu que testes incômodos passassem 
a ser virtuais, e equipamentos modernos 
já reproduzem conjuntamente alterações 
anatômicas e metabólicas. Mais velozes, 
precisos, de baixo risco e menos invasivos, 
esses aliados da prevenção e do gerencia-
mento das doenças são o futuro que os fil-
mes de ficção não souberam antecipar. 

Com o advento da tecnologia da infor-
mação, o diagnóstico por imagem passou 
por uma evolução que partiu da radiogra-
fia, passou pela tomografia computadori-
zada e chegou até a medicina nuclear.

Novos diagnósticos
que salvam vidas 
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Novos diagnósticos
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Na medicina nuclear, pequenas por-
ções de substâncias radioativas permitem 
identificar e tratar vários tipos de câncer, 
doenças cardíacas, entre outros males. “A 
partir daí a Radiologia passou a ser o cen-
tro nervoso dos hospitais”, conta Marcelo 
Funari, chefe do departamento de Imagem 
do Hospital Israelita Albert Einstein (SP) e 
chefe da Radiologia Torácica do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP). “An-
tes, o serviço ficava no porão. Agora, está 
estrategicamente posicionado, pois todos 
os pacientes necessitam desses exames.” 

Indispensáveis à prática médica, exa-
mes por imagem não substituem a rela-
ção médico/paciente. Histórico e exame 
físico é o momento mais importante do 
diagnóstico. “Afinal, o uso da alta tecno-
logia pressupõe critério. E isso significa 
ser capaz de avaliar a real necessidade 
de expor o paciente a determinado tipo 
de exame”, diz Nelson Carvalhaes, ge-
riatra, responsável pelo Check-up do 

Salto tecnológico
Diagnósticos por imagem incluem ra-

diografia, ultrassom e ressonância com 
ondas de rádio ou magnéticas. E as áreas 
médicas que mais se beneficiaram do uso 
dessas ferramentas foram a Cardiologia 
e a Oncologia. Celso Darío Ramos, presi-
dente da Sociedade Brasileira de Biologia, 
Medicina Nuclear e Imagem Molecular 
(SBBMN), e José Soares Júnior, presidente 
da Associação Latino-Americana das So-
ciedades de Biologia e Medicina Nuclear 
(ALASBIMN), dão destaque à Oncologia, 
pois o mais recente salto tecnológico trou-
xe referenciais morfológicos a exames que, 
antes, eram apenas funcionais. A novidade 
é a conjugação das imagens de tomografia 
computadorizada convencional às da me-
dicina nuclear, por meio de equipamentos 
híbridos denominados PET/CT [tomogra-
fia por emissão de pósitrons e tomografia 
computadorizada, na tradução da sigla em 
inglês] e SPECT/CT [tomografia compu-
tadorizada por emissão de fóton único e 
tomografia computadorizada]. “A chegada 
desses exames facilitou a distinção entre 
o que é fisiológico e o que é sinal de uma 
doença, bem como a diferenciação entre 
alterações benignas e malignas”, esclare-
cem os médicos. O benefício para os pa-
cientes é a maior precisão na identificação 
do melhor local para uma biópsia. 

Colonoscopia virtual
Em março de 2011, o presidente dos EUA, 

Barack Obama, submeteu-se a um exame 
para rastrear eventual câncer de cólon re-
tal. Não se tratava de uma colonoscopia 
tradicional, mas de um exame mais moder-
no, cuja tecnologia de ponta em radiografia 
produz imagens tridimensionais: a colo-
noscopia virtual. O teste já existe no Brasil 
e “seu principal proveito é a não exigência 
de sedação, o que dá maior autonomia ao 
paciente”, informa Carvalhaes. “Mas, em-
bora seja menos invasivo, o exame permite 
apenas a visualização, e não a retirada de 
eventuais pólipos, como possibilita o mé-
todo convencional”, acrescenta. 

A identificação precoce de doenças é con-
siderada a maior utilidade desses novos exa-
mes. Além disso, aparelhos modernos ga-
rantem menor exposição à radiação (alguns 
exames duram no máximo 3 minutos), o que 
beneficia as crianças, em especial.  Do ponto 
de vista farmacológico, há ainda menor índice 
de reações alérgicas. E os méritos da tecnolo-
gia não param por aí: ela também facilitou o 
acesso da população a exames.  A única críti-
ca é o uso indiscriminado. “Eu me pergunto 
se os pacientes têm sido expostos de forma 
exagerada a radiações, especialmente nos 
testes da medicina nuclear, em que substân-
cias radioativas são injetadas na pessoa”, diz 
Funari. “Apesar dos avanços, a instrução do 
American College of Radiology é que sejam 
utilizados com muito cuidado”, acrescenta.

Agente de contraste
O radiologista se refere a um medicamento 

utilizado para fins diagnósticos: o agente de 
contraste. Importante e decisivo para o diag-
nóstico radiológico, trata-se de uma substân-
cia química que realça os diferentes órgãos e 
líquidos do corpo, facilita sua visualização e 
diferencia o normal do patológico. 

“Por meio dele um especialista pode fazer 
uma avaliação funcional indireta de órgãos 
como rins e cérebro, por exemplo”, esclarece 
Marcelo Amaral, radiologista e gerente mé-
dico da Bayer. O medicamento é considerado 

ExamEs modErnos já disponívEis
Grande parte dos diagnósticos por imagem já são cobertos pelos seguros 
de saúde e também estão disponíveis no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Os preços variam e podem ser consultados nos sites de grandes 
laboratórios. A exceção são as PET/CT, ainda de uso restrito no Brasil.

    angiorressonância ou 
angiografia por 
Ressonância Magnética
Utilizada para a avaliação de 
veias e artérias. Trata-se de 
um exame que permite obter 
imagens por meio da emissão 
de ondas de radiofrequência, 
sem a utilização de radiação. 
ao contrário da angiografia 
digital, não é invasiva, é 
rápida, de fácil execução, 
mais precisa e econômica 
para o paciente. agentes de 
contrastes são necessários.

Colonoscopia virtual
Utilizada para rastreamento 
de câncer de cólon, prevê a 
introdução de um fino cateter 
através do reto, por onde é 
injetado ar com a finalidade 
de distender o intestino 
grosso. depois, realiza-se uma 
tomografia computadorizada, 
cuja duração é de poucos 
minutos. Toda a avaliação 
é feita por meio de 
reconstruções tridimensionais.

ecoendoscopia
a fusão do ultrassom a um aparelho 
de endoscopia permite examinar a 
mucosa do aparelho digestório, além 
de toda a parede do tubo digestivo 
e alguns órgãos como a vesícula, o 
pâncreas e o fígado. Um tubo flexível 
com câmera e transdutor de ultrassom 
é inserido através da boca, até o 
duodeno. o exame requer sedação e 
tem duração de cerca de 30 minutos.

Fleury Medicina e Saúde.  Romeu Do-
mingues, radiologista e vice-presidente 
do laboratório DASA em Diagnóstico 
por Imagem, concorda, e acrescenta que 
o tempo dedicado ao paciente é o que 
deve nortear  a realização ou não de um 
teste. “O risco é sempre pequeno, mas o 
papel do bom especialista é evitar exa-
mes desnecessários e repetidos.”    

A requisição deve atender às seguintes 
finalidades: complementação do exame 
clínico para auxiliar na conclusão de um 
diagnóstico, gestão de alguma doença e 
prevenção. “Nesse último caso, o cuidado 
deve ser maior. Além da exposição a riscos, 
a pessoa pode ser vítima de uma overdiag-
nosis [identificação de doença que jamais 
causará sintomas], como é o caso da ultras-
sonografia da tiroide, que pode detectar 
problemas que não requerem interven-
ções. Isso levaria a uma cirurgia sem causa, 
geraria um custo indevido ou mal aprovei-
tado”, observa Carvalhaes.

A identificação 
precoce de 
doenças é 
considerada a 
maior utilidade 
desses novos 
exames. Os 
aparelhos 
modernos 
também emitem 
menos radiação
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seguro, pois eventuais efeitos colaterais 
tendem a ser leves e moderados (náuseas, 
vômitos e urticárias).  Quanto às contrain-
dicações, Amaral observa que o radiologis-
ta deve avaliar a relação custo/benefício, 
visando o menor risco para o paciente. 

A boa notícia é que, graças às pesquisas 
científicas e aos avanços tecnológicos, a in-
cidência de reações indesejadas decresceu. 
“Na ocasião da Jornada Paulista de Radio-
logia (abril de 2011), apresentamos novo 
contraste, cujo princípio ativo é o gadobu-

trol, que possui vantagens específicas para 
exames como a angiorressonância, perfu-
são cerebral e perfusão cardíaca em resso-
nância magnética”. Num futuro próximo, 
espera-se que no Brasil seja comerciali-
zado contraste específico para melhorar a 
caracterização das lesões do fígado. 

Radiação mínima
Entre os fabricantes de equipamentos 

radiológicos, o objetivo é produzir apa-
relhos mais precisos. Segundo Reinaldo 
Goto, gerente de Marketing Estratégico da 
Siemens, “esse é apenas um dos objetivos, 
que se completa com a busca de formas 
menos arriscadas de exposição à radiação”. 
Goto comenta que já existe um tomógrafo 
computadorizado que é capaz de fazer 
uma reconstrução tridimensional das par-
tes internas do corpo que, por meio de uma 
tecnologia semelhante à radiografia, emite 
baixa radiação, além de ser veloz. 

“O Hospital do Coração e o Sírio-Liba-
nês já possuem essa máquina que pode ser 
utilizada em pacientes cardíacos. A velo-
cidade, aqui, faz toda a diferença. Imagine 
fotografar uma parte do corpo em constan-
te movimento como o coração. Felizmente 
hoje isso já é possível”,  afirma Goto. 

exames da Medicina Nuclear 
substâncias radioativas são utilizadas 
para visualização de estrutura e 
funcionamento do corpo. o uso de 
câmera especial detecta a energia 
emanada da substância radioativa 
(contraste), anteriormente injetada 
no paciente, e que se acumula na área 
examinada. Um tomógrafo por emissão 
de pósitrons (pET), entre outros, permite 
a produção de imagens com detalhes 
estruturais e funcionais de órgãos e 
tecidos.  Há centros de diagnóstico 
em que o exame pode ser sobreposto 
com tomografia computadorizada 
ou ressonância magnética. 

a busca agora é por imagem em tempo real
segundo rogério pedreschi Caldana, radiologista coordenador da área 
de imagem do abdome do Fleury medicina e saúde, a tendência é 
que os fabricantes trabalhem na conjugação de aparelhos de  
spECT/CT e pET/CT, capazes de fazer os dois tipos de imagem ao 
mesmo tempo. além disso, a tecnologia se dirige cada vez mais para 
o uso de equipamentos que exponham o paciente à menor radiação 
possível, como a ecoendoscopia, que utiliza ultrassom com fibra 
óptica. a vantagem é que esse exame visualiza além da superfície, o 
que permite procedimentos de punção como a biópsia. “os estudos 
na área da ressonância magnética vão continuar para que ela se torne 
mais rápida e precisa. para médicos e pacientes, toda essa tecnologia 
levará à realização de diagnósticos por imagem em tempo real.”

Novos diagnósticos


