
PRINCÍPIOS DA RADIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA 
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RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

• Diagnóstica 

 

• Terapêutica 

 

– Drenagem de abscessos 

– Ablação de tumores 

– Tratamento da dor 
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• Avaliar os exames prévios 

 

• Selecionar o melhor método para realização do procedimento 

 

• Pesquisar possíveis riscos ao procedimento – distúrbio de 

coagulação, problemas cardíacos, enfisema pulmonar... 

 

• Impor a técnica mais adequada visando resultados com mínimas 

complicações. 

 

• ´Tornar fácil o que parece complicado`. 

• Utilizar materiais adequados ao procedimento. 

Princípios da intervenção:           
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objetivos: 

 

•Definir hipóteses diagnósticas 

 

•Avaliar se há necessidade de biópsia 

 

•Condições clínicas do paciente 

 

•Definir técnica do procedimento 

 

•Orientar o paciente sobre o procedimento 

Avaliação dos exames prévios: 
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Lesão de mediastino médio – laudo TAC  
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RM e US – bócio mergulhante 
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PÂNCREAS – lesões císticas 
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ESCOLHA DO MÉTODO  

PARA ORIENTAR O PROCEDIMENTO 

TOMOGRAFIA               X                    ULTRA-SOM 

# Permite localizar melhor estruturas 

profundas 

# lesões contendo gás ou calcificações 

ou com interposição de gás 

 

# Contra-indicada quando há 

má visualização do alvo e/ou  

de estrutura adjacentes 

 
# Pouco interfere com movi- 

mentos respiratórios do pcte 
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Método para orientar o procedimento 

# Tempo maior de procedimento 

 

 

# Pcte não pode mudar de posição 

 

 

# Menor sensibilidade que o US 

# Método de escolha devido a aquisição 

de imagens em tempo real. 

 

# Procedimento rápido, maior conforto 

ao paciente. 

 

# Maior sensibilidade para pequenas 

lesões. 
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PRINCIPIOS TÉCNICOS 

TRAJETO 

 preservar os compatimentos 

 utilizar janelas naturais (fígado, estômago, musculatura) 

 criar janelas através da hidrodissecção 

 

NÚMERO DE TRANSFIXAÇÕES 

 utilizar técnica coaxial 

 

AMOSTRAGEM 

 

TEMPO DE PROCEDIMENTO 
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Técnica do procedimento e materiais 

 PAAF 

 

 Técnica coaxial 

 Coloca-se agulha de maior calibre no trajeto sendo colhido material com  

 agulha mais longa e de menor calibre 

 Retirada de vários fragmentos com um único pertúito. 

 

Técnica “Tru cut” 

Agulha de “core biopsy” 14 a 18 Gauge 

Retirada de fragmentos de até 2.2 cm 

  

 Tecnica de Menghini 

 

 Biópsia Óssea 
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• ABDOMINAIS: 

 Intra-peritoneais: 

 Hepática 

 

 Extraperitoneais 

 Renal 

 Pancreática 

 Gânglios retroperitoneais 

 Adrenais 

 Massas pré-sacrais 

 Pélvicas (fundo de saco 

posterior) 

 

 

 

BIÓPSIAS PERCUTÂNEAS 
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 Parênquima sem sinais de cirrose: 

 Técnica de Menghini (modificada): 

 Agulha de aspiração 16 Gauge 

 Retirada de fragmento superior a 3 cm (acima de 12 espaços 

porta) 

 

 Parênquima com sinais de cirrose estabelecido: 

 Técnica “Tru cut” 

 Agulha de “core biopsy” 16 a 18 Gauge 

 Retirada de fragmentos de até 2.2 cm 

 

 Nódulo hepático 

 Técnica de “Tru cut” 

 Agulha de “core biospy” 18 Gauge 

 Possibilidade de Técnica coaxial 

 

BIÓPSIA HEPÁTICA 
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* BIÓPSIA DE LESÕES PANCREÁTICAS * 

# PAAF; 

 

# Sensibilidade para lesões de 2 cm; 

 

# US – cabeça e corpo de pâncreas 

 

#TAC – cauda do pâncreas ou inacessíveis ao US 

 

# Principais indicações: 

 > confirmação diagnóstica 

 > diferenciação com processo inflamatório 

 

# Sensibilidade 70 a 90% 

 > processo inflamatório perilesional 

 > lesões císticas do pâncreas 

 > lesões inacessíveis 
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Biópsia de Pâncreas 
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Biópsia de Pâncreas 
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* BIÓPSIAS DA GLÂNDULA ADRENAL * 

# Podem ser realizadas com “core biopsy” ou PAAF; 

 

# Sensibilidade para lesões de 2 cm; 

 

# Principais indicações: 

 > lesões linfoproliferativas 

 > metástases 

 > infecções (PCM) 

 

# Obs: não permite diferenciação entre adenoma e adenocarcinoma. 
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Biópsia de Glândula Adrenal 

Via posterior 

TAC 

(PCM) 



 

  

20 Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 2012  © Todos os direitos reservados. 

BIÓPSIAS DE GLÂNGLIOS RETROPERITONEAIS 

# Podem ser realizadas com “core biopsy” ou PAAF; 

 

# Sensibilidade para lesões de 2 cm; 

 

# Preferência pela orientação por TAC; 

 

# Principais indicações: 

 > lesões linfoproliferativas (70% conclusivo) 

 > metástases (>95% conclusivo) 
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Biópsia de Massa Retroperitoneal 

Linfoma retroperitoneal 
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Lesão Peri-aórtica  

 

Infiltração por CEC de colo uterino 
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BIÓPSIAS DE LESÕES PRÉ-SACRAIS * 

# implantes neoplásicos (recidiva de neo de reto) 

 

# lesões do sacro: 

 - metástases 

 - cordoma 

 - schwanoma 

 - mieloma 

 - linfoma 

 

# principal indicação: fibrose X recidiva de neo de reto 
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Biópsias de região pré-sacral 

 

Acesso transgluteo 
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• TORÁCICA: 

 Intra-pulmonar 

 Nódulos 

 Processos infecciosos 

 Doença intersticial 

 

 Extra-pulmonar 

 Mediastino 

 Pleura 

 Arcos costais 

 

COLUNA 

  Transpedicular 

  Intercostovertebral 

  Espaço discal 

   

 

 

 

BIÓPSIAS PERCUTÂNEAS 
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BIÓPSIA PULMONAR  

orientada por TAC 

 

 

Sensibilidade: 

 

 95 % Diagnóstico para Neoplasias 

 20 % Diagnóstico lesões Benignas  (PAAF) 

 40 a 80 % Diagnóstico lesões Benignas (“core biopsy”). 

 

 

Reduz a Sensibilidade do Método: 

 

 Lesões escavadas; 

 Atelectasia; 

 Condensação. 

 Lesões menores que 15 mm 
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Dr Marcus Trippia 

BIÓPSIA PULMONAR orientada por TAC 

 PEQUENOS NÓDULOS 
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BIÓPSIA PULMONAR orientada por TAC 

TÉCNICA COAXIAL 

Dr Marcus Trippia 
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BIÓPSIA MEDIASTINAL orientada por TAC 

TÉCNICA TRU CUT 

TÉCNICA: 

 * “core biopsy” 

 * agulha de 14 Gauge 
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BIÓPSIA MEDIASTINAL orientada por TAC 

 TÉCNICA COAXIAL 

Hidrodissecção  - injetado soro fisiológica em espaço paravertebral 
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Biópsia de Coluna vertebral orientada por TAC 

Biópsia de corpo vertebral transpedicular 

 

http://radiographics.rsna.org/content/21/2/e1/F12.expansion.html
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Biópsia de Coluna vertebral orientada por TAC 

•  Biópsias de corpo vertebral – via transpedicular 
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TÉCNICA INTERCOSTOVERTEBRAL 

• Utilizada quando acesso 
transpedicular não permite acessar 
a lesão 

 

 

 

• Risco de injúria da emergência das 
raizas nervosas 

 

 

http://radiographics.rsna.org/content/21/2/e1/F14.expansion.html
http://radiographics.rsna.org/content/21/2/e1/F145.expansion.html
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Biópsia de Coluna vertebral orientada por TAC 
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PUNÇÃO DE ESPAÇO DISCAL orientada por TAC 

DIAGNÓSTICO DE DISCITE 

• Resultado depende: 

 

• ATBterapia prévia 

• Amostragem 
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A biópsia é um procedimento de baixo risco e alta aplicabilidade no 

diagnóstico e conduta 

 

A ultrassonografia e a tomografia computadorizada são os métodos 

de escolha para orientar os procedimentos 

 

O sucesso do procedimento depende: 

 Habilidade do operador 

 Experiência do patologista 

Tipo de lesão 

 Indicação do procedimento 

 Materiais e metodologia aplicada 
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Procedimentos Terapêuticos 

• Drenagem de coleções 

 

• Ablação de tumores  

• Esclerose de nódulo 

• Radioablação 

 

• Tratamento da dor 
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Técnica de Drenagem: 

1. Avaliação cuidadosa da lesão 

 

2. Cálculo do volume 

 

3. Planejamento do melhor acesso 

 

4. Orientação do paciente 

 

5. Anestesia local 

 

6. Punção da coleção orientada por US/TAC 

 

7. Técnica trocáter/Seldinger 

 

8. Encaminhar material para análise 

 

9. Cuidados com o dreno 

 

10. Controle evolutivo 
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Técnica de Seldinger 

Vantagens: menor ricos de complicação 

Indicado principalmente para lesões profundas 

Menor dano ao tecido localizado no trajeto 

 

Técnica de Trocáter 

Vantagens: mais rápida, menor custo 

Indicado principalmente para lesões superficiais 

 



 

  

42 Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 2012  © Todos os direitos reservados. 

Avaliação do Abscesso 
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Tecnica de “Seldinger” 
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Abscesso hepático 
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Coleções Multiloculadas X Multiseptadas 
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Paredes do Abscesso 
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Pós-gastroplastia 

coleção peri-gástrica 
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Coleção Sub-hepática 
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Drenagem Pseudocisto Pancreático 
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Drenagem Abscesso Peri-apendicular 
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Drenagem de Fundo de Saco Posterior 

via transglútea 
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Drenagem de Abscesso Esplênico 
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Colecistostomia Percutânea 
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Injeção Percutânea de Etanol 

Indicações: 

 Nódulos autônomos de Tireóide e paratireóide 

 

 Redução de nódulos benignos da tireóide 

 

 Esclerose de cistos tireoideanos, hepáticos e renais 

 

 Esclerose de meta cervical de carcinoma papilífero da tireóide 

 

 Esclerose de hepatoca de até 2 cm 
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Esclerose de hepatoca 

RM – pré-alcoolização 

RM – pós-alcoolização 
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RADIOABLAÇÃO 

• Por meio de circulação de eletrons numa agulha (eletrodo) produz 
temperatura de até 60 o.C por 12 a 15 min. 

 

• Provoca denaturação das proteínas 

 

• Aplicação única para nódulos de até 3 cm. 

 

• Necessita de sedação anestésica. 

 

• Evitar realizar próximo a ducto biliar principal. 

 

• Cuidado com lesões periférica do fígado em contato com vesícula biliar, 
diafragma, cólons e estômago. 
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Radioablação 

Hidrodissecção  - afastar o nódulo do rim 
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Radioablação 
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CONCLUSÕES: 

 Todo procedimento invasivo acarreta riscos que nunca devem ser 
subestimados: 

 

Centro hospitalar 

 Equipe multidisciplinar 

 Segurança na conduta a ser tomada 

 Análise prévia do caso, ex. laboratoriais, escolha de 
material e técnica mais adequadas a cada caso 

Respeito ao paciente 

 

 

 A drenagem é uma forma de tratamento consagrado e de grande 
utilidade em abscessos e complicações pós-cirúrgicas  
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TRATAMENTO DA DOR 

Bloqueio Cadeias Simpáticas - neurólise 

• Neurólise das cadeias simpáticas 

 

– Objetivo: controle da dor em pacientes com doença 

neoplásia avançada. Interrompe condução da dor 

 

– Técnica: injeção de álcool estéril absoluto na topografia do 

plexo nervos. 
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Bloqueio Cadeias Simpáticas 

neurólise 

• PLEXO CELÍACO: 

 

– Tu de pâncreas  

– Tu de estômago 

– Tu de vesícula biliar 

– Lesões de víceras abdominais altas 
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CONCLUSÕES: 

 Após tratamento como drenagens e alcoolização de nódulos, 
cuidado na interpretação de exames  em relação a resposta do 
tratamento proposto. 

 

 O correto diagnóstico pelos exames de imagem é fundamental 
para indicação correta do procedimento a ser realizado. 

 

 Evitar comentários sobre condições de realização de 
procedimentos sem a análise do profissional competente.  

 

 A execução bem feita de um procedimento pode fazer a 
diferença no tratamento do paciente. 
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