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Apresentação
Este material segue com uma proposta muito semelhante ao livro
Anatomia radiográfica - Guia de atividades práticas, também
publicado pela Canal 6 Editora, o qual apresenta imagens radiográficas
para o estudo anatômico.
Desta
vez,
propusemos
utilizar
imagens
de
tomografia
computadorizada, ressonância magnética, cintilografia, tomografia por
emissão de pósitrons (PET-Scan) e tomografia computadorizada por
emissão de fóton único (SPECT).
Por meio destas atividades, esperamos ajudá-lo a memorizar e
relembrar as principais estruturas anatômicas do corpo humano,
observar alterações patológicas em diferentes órgãos e correlacionar os
conhecimentos obtidos em aulas práticas e teóricas de anatomia com
os da área de Imaginologia.

Emily Thalia Teixeira da Silva,
Prof. Dr. Renato Massaharu Hassunuma,
Profa. Dra. Patrícia Carvalho Garcia e
Profa. Dra. Sandra Heloísa Nunes Messias.
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Parte 1
Tomografia Computadorizada

Figura 1 - Tomografia computadorizada de crânio no plano transversal.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Crista frontal | Giro | Hemisfério direito | Hemisfério esquerdo | Lobo
frontal | Lobos parietais | Osso frontal | Osso parietal | Plexo coroide |
Septo pelúcido | Sulco | Ventrículo lateral

9

Figura 2 - Tomografia computadorizada de crânio de paciente com
xantoastrocitoma pleomórfico no plano transversal.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Crista frontal | Hemisfério direito | Hemisfério esquerdo | Lobo frontal
| Lobos parietais | Osso frontal | Osso parietal | Ventrículo lateral |
Xantoastrocitoma pleomórfico: nódulo mural e cisto subjacente
10

Figura 3 - Tomografia computadorizada de crânio no plano transversal.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Arco zigomático | Células mastoides | Cerebelo | Meato acústico
externo | Órbita | Osso occipital | Processo mastoide | Protuberância
occipital | Seio esfenoidal
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Figura 4 - Tomografia computadorizada de crânio no plano sagital.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Cavidade nasal | Cerebelo | Cérebro | Dente da arcada superior | Dente
da arcada inferior | Epiglote | Faringe | Hipófise | Lábio inferior |
Lábio superior | Laringe | Língua | Mandíbula | Maxila | Medula
espinhal | Nariz | Osso frontal | Osso hioide | Osso occipital | Osso
palatino | Osso parietal | Palato duro | Palato mole | Seio esfenoidal |
Seio frontal | Sela túrcica | Septo nasal | Tronco encefálico:
mesencéfalo, ponte, bulbo | Vértebras cervicais: processo espinhoso
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Figura 5 - Tomografia computadorizada de crânio no plano coronal.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Cavidade nasal | Cornetos nasais | Língua | Lobo frontal | Mandíbula |
Maxila | Órbita | Osso frontal | Osso palatino | Osso zigomático |
Palato duro | Seios maxilares | Septo nasal
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Figura 6 - Tomografia computadorizada de crânio no plano coronal.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Células mastoideas | Cérebro: giros, substância branca, substância
cinzental, sulcos, ventrículo lateral | Medula espinhal | Orelha | Osso
parietal | Tronco encefálico: mesencéfalo, ponte, bulbo

14

Figura 7 - Tomografia computadorizada de tórax no plano coronal.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Árvore brônquica | Baço | Brônquios primários | Brônquios
secundários | Fígado | Pulmão direito | Pulmão esquerdo | Costelas |
Traqueia

15

Figura 8 - Tomografia computadorizada de tórax no plano coronal.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Baço | Brônquios | Discos intervertebrais | Escápula direita | Escápula
esquerda | Fígado | Pulmão direito | Pulmão esquerdo | Costelas |
Vértebras torácicas
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Figura 9 - Tomografia computadorizada de abdome e pelve no plano
coronal.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Baço | Cabeça do fêmur direito | Cabeça do fêmur esquerdo | Costelas
| Discos intervertebrais | Fígado | Ílio | Púbis | Pulmão direito |
Pulmão esquerdo | Rim direito | Rim esquerdo | Vértebras
17

Figura 10 - Tomografia computadorizada de abdome e pelve no plano
sagital.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Aorta abdominal | Bexiga | Cóccix | Coração | Discos intervertebrais |
Estômago | Fígado | Intestinos | Medula espinhal | Músculo reto
abdominal | Pênis | Sacro | Vértebras: corpo e processo espinhoso
18

Figura 11 - Tomografia computadorizada de abdome e pelve de paciente
com mieloma múltiplo no plano sagital.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Aorta abdominal | Cóccix | Discos intervertebrais | Intestinos | Lesões
radiolúcidas | Lesões radiopacas | Medula espinhal | Sacro | Vértebras:
corpo e processo espinhoso
19

Figura 12 - Angiotomografia computadorizada de tórax, abdome e pelve
no plano sagital.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Aneurisma na aorta abdominal | Aorta abdominal | Arco aórtico |
Bexiga | Coração | Costelas | Intestinos | Medula espinhal | Osso púbis
| Pulmão | Vértebras: corpo e processo espinhoso
20

Figura 13 - Tomografia computadorizada de tórax no plano transversal.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Aorta torácica | Árvore brônquica | Coração | Costelas | Osso esterno |
Pele | Pulmão direito | Pulmão esquerdo | Tecido muscular | Vértebra
torácica: corpo vertebral, forame vertebral, processo espinhoso,
processo transverso
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Figura 14 - Tomografia computadorizada de abdome no plano
transversal.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Aorta abdominal | Baço | Costelas | Estômago | Fígado | Musculatura |
Músculo reto abdominal | Pele | Rim esquerdo | Vértebra torácica:
corpo vertebral, forame vertebral, processo transverso
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Figura 15 - Tomografia computadorizada de abdome no plano
transversal.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Aorta abdominal | Costelas | Estômago | Fígado | Musculatura |
Músculo reto abdominal | Rim direito | Rim esquerdo | Vértebra
lombar: corpo vertebral, forame vertebral, processo espinhoso,
processo transverso | Vesícula biliar

23

Figura 16 - Tomografia computadorizada de abdome no plano
transversal.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Aorta abdominal | Baço | Costelas | Estômago | Fígado | Intestino |
Musculatura | Pâncreas: adenocarcinoma na região da cabeça | Rim
esquerdo | Vértebra lombar: corpo vertebral, forame vertebral |
Vesícula biliar
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Figura 17 - Tomografia computadorizada multicorte (MSCT)
de pelve no plano transversal.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Cóccix | Ílio | Intestinos | Ütero: neoplasia

25

Figura 18 - Tomografia computadorizada de pelve no plano transversal
(A) e tomografia computadorizada de pelve com ferramenta 3D.
.
A

B

Descreva o achado morfológico observado na figura apresentada.
26

Figura 19 - Tomografia computadorizada de tórax de indivíduo com
pneumonia lobar.
A

C

B

Identifique em cada imagem da figura apresentada o plano de corte.
Determine a localização da doença observada no indivíduo.
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Figura 20 - Tomografia computadorizada de crânio de um indivíduo
com hidrocefalia (esquerda) e outro saudável (direita).

Descreva os achados morfológicos observados a partir da
comparação das imagens apresentadas na figura.
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Figura 21 - Angiotomografia computadorizada de crânio de um
indivíduo com granulação aracnoide no plano transversal.

Descreva os achados morfológicos observados a partir da análise da
figura.
Observação: a granulação aracnoide corresponde a uma saliência da
aracnoide que auxilia na absorção de líquor (Arachnoid, 2020).
Fonte: Arachnoid granulation [Internet]. 2020 Feb 18 [acesso 2020 jul
21]. Disponível em:
https://en.wikipedia.org/wiki/Arachnoid_granulation.
29

Figura 22 - Angiotomografia computadorizada com ferramenta 3D de
mãos.

Descreva os achados morfológicos observados a partir da análise da
figura.
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Parte 2
Ressonância Magnética

Figura 23 - Ressonância magnética de crânio no plano sagital.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Cavidade nasal | Cerebelo | Cérebro | Corpo caloso | Faringe | Giros |
Glândula pineal | Lábio superior | Língua | Medula espinhal |
Meninges | Nariz | Osso frontal | Osso occipital | Osso parietal |
Palato duro | Palato mole | Seio esfenoidal | Seio frontal | Sulcos |
Tronco encefálico: mesencéfalo, ponte, bulbo | Ventrículo lateral
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Figura 24 - Ressonância magnética ponderada em T2 no plano sagital
de crânio de indivíduo com lesão desmielinizante na região central da
ponte.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Cavidade nasal | Cerebelo | Cérebro | Corpo caloso | Faringe | Giros |
Glândula pineal | Lábio inferior | Lábio superior | Lesão
desmielinizante na região central da ponte | Língua | Medula espinhal
| Meninges | Nariz | Osso frontal | Osso occipital | Osso parietal |
Palato duro | Palato mole | Seio esfenoidal | Seio frontal | Septo
pelúcido | Tronco encefálico: mesencéfalo, ponte, bulbo
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Figura 25 - Ressonância magnética ponderada em T1 de crânio de
paciente com astrocitoma no mesencéfalo (seta) no plano sagital. A
área expandida hipointensa anterior ao tumor está relacionada à
hidrocefalia causada pela compressão tumoral

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Cavidade nasal | Cerebelo | Cérebro | Corpo caloso | Faringe | Língua |
Medula espinhal | Meninges | Osso frontal | Osso occipital | Osso
parietal | Palato duro | Palato mole | Seio esfenoidal | Seio frontal
|Sela túrcica | Tronco encefálico: mesencéfalo, ponte, bulbo |
Ventrículo lateral
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Figura 26 - Ressonância magnética de crânio no plano transversal.

A

B

C

Identifique as ponderações utilizadas nas figuras A, B e C.
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Figura 27 - Ressonância magnética de crânio de indivíduo com
astrocitoma no plano transversal realizados em 2007 e 2014.

Descreva os achados morfológicos observados a partir da
comparação das imagens apresentadas na figura.
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Figura 28 - Ressonância magnética e tomografia computadorizada de
crânio de uma mulher infectada por larvas de Taenia crassiceps.
A

B

C

D

Descreva os achados morfológicos observados a partir da
comparação das imagens apresentadas na figura. Identifique quais
imagens foram obtidas por ressonância magnética e quais por
tomografia computadorizada. Determine a localização da alteração
patológica observada nas figuras.
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Figura 29 - Ressonância magnética de crânio.
A

B

C

Determine o plano anatômico utilizado em cada imagem.

38

Figura 30 - Ressonância magnética de crânio no plano transversal de
indivíduo com neurocisticercose.

Descreva o achado morfológico observado na figura apresentada.
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Figura 31 - Ressonância magnética de abdômen no plano sagital.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Discos intervertebrais | Músculos | Pele | Tecido adiposo | Vértebras:
corpo vertebral, pedículo do arco vertebral, processo espinhoso

40

Figura 32 - Ressonância magnética de abdômen no plano sagital de
indivíduo com hemangioma intraósseo na vértebra T10.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Discos intervertebrais | Hemangioma vertebral | Músculos | Pele |
Medula espinhal | Tecido adiposo | Vértebras: corpo vertebral,
processo espinhoso
41

Figura 33 - Ressonância magnética de indivíduo com câncer de mama
antes (figuras à esquerda) e após terapia com linfócitos infiltrantes de
tumor (TIL).
A

B

C

D

Descreva os achados morfológicos indicados pelas setas nas imagens
apresentadas.

42

Figura 34 - Exames de imagem de indivíduo com equinococose
policístico (setas) no plano transversal.

A

B

Identifique o tipo de exame utilizado em cada imagem apresentada
na figura. Determine o órgão acometido no processo infeccioso.

43

Figura 35 - Ressonância magnética colorizada de mama no plano
sagital.

Descreva o achado morfológico observado na figura apresentada.

44

Figura 36 - Angioressonância magnética com ferramenta de
reconstrução tridimensional de tórax no plano sagital de indivíduo com
coarctação aórtica.

Descreva o achado morfológico observado na figura apresentada.
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Parte 3
Cintilografia

Figura 37 - Cintilografia de tireoide no plano coronal.

Descreva o achado morfológico observado na figura apresentada.

47

Figura 38 - Cintilografia de tireoide no plano coronal.

Descreva o achado morfológico observado na figura apresentada.
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Parte 4
Tomografia por emissão de pósitrons
(PET-Scan)

Figura 39 - Tomografia por emissão de pósitrons (PET-Scan) de crânio
no plano transversal de: 1) indivíduo saudável, 2) indivíduo com
demência infectado por HIV e 3) o mesmo indivíduo após o tratamento
com zidovudina (AZT).

Descreva os achados morfológicos observados no PET-Scan a partir
da comparação das imagens apresentadas na figura.
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Figura 40 - Tomografia por emissão de pósitrons (PET-Scan) de crânio
no plano transversal (figuras de cima) e mediano (figuras de baixo) de
indivíduo saudável (figuras à esquerda) e com doença de Alzheimer
(figuras à direita).

Descreva os achados morfológicos observados no PET-Scan a partir
da comparação das imagens apresentadas na figura.
Observação: no exame apresentado foi utilizado o composto B de
Pittsburgh, um análogo radioativo da tioflavina T. Esta substância é
utilizada em PET-Scans para marcação de placas beta-amiloides em
tecido nervoso. Por este motivo, pode ser utilizado na investigação da
doença de Alzheimer (Pittsburgh, 2020).
Referência: Pittsburgh compound B [Internet]. 2020 Jun 08 [acesso
2020 jul 22]. Disponível em:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pittsburgh_compound_B.
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Figura 41 - Acompanhamento do tratamento com antineoplásico
bexaroteno de rato com neoplasia cerebral durante 10 semanas. As
colunas indicam as semanas de tratamento (week 0 a week 10). As
linhas indicam figuras de tomografia por emissão de pósitrons (PETScan) utilizando o radioisótopo fluorodesoxiglicose-flúor18 (FDG), o
radioisótopo ISO-1-flúor18 ([18F]ISO-1) e figuras de ressonância
magnética (MRI).

Descreva os achados morfológicos observados a partir da
comparação das imagens apresentadas na figura.

52

Figura 42 - Tomografia por emissão de pósitrons (PET-Scan) de
indivíduo com glioblastoma multiforme recorrente no plano
transversal.

Descreva o achado morfológico observado na figura apresentada.

53

Figura 43 - Tomografia por emissão de pósitrons (PET-Scan) de
indivíduo saudável (figura de cima) e outro com astrocitoma (figura de
baixo) no plano transversal.

Descreva os achados morfológicos observados a partir da
comparação das imagens apresentadas na figura.
54

Figura 44 - Tomografia por emissão de pósitrons (PET-Scan) de crânio
de indivíduos saudáveis (Control) e usuários de cocaína (Cocaine),
metanfetamina (Meth), álcool (Alcohol) e heroína (Heroin) no plano
transversal para avaliação de receptores D2 para dopamina no sistema
de recompensa cerebral.

Discuta os achados morfológicos observados na figura apresentada.
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Figura 45 - Tomografia computadorizada por PET (PET-Scan ou PETCT) usando fluorodesoxiglicose-flúor18 (FDG) em indivíduo com
carcinoma de cólon com múltiplas metástases.

Identifique na figura acima quais imagens correspondem a exames
de tomografia computadorizada, tomografia por emissão de
pósitrons (PET-Scan) e tomografia computadorizada por PET (PETScan ou PET-CT).
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Figura 46 - Tomografia computadorizada (CT axial), tomografia por
emissão de pósitrons (PET axial), tomografia computadorizada por PET
(Fusion axial) e tomografia por emissão de pósitrons com técnica de
projeção de intensidade máxima (PET MIP) usando
diidroxifenilalanina-flúor18 em indivíduo com metástase de neoplasia
tireoidiana.

Discuta os achados morfológicos e o emprego dos exames
comparando as imagens apresentadas na figura. Discuta a presença
das áreas hiperdensas observadas na PET MIP.
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Figura 47 - Tomografia computadorizada (CT), tomografia por emissão
de pósitrons (PET), tomografia computadorizada por PET (Fusion) e
tomografia por emissão de pósitrons com técnica de projeção de
intensidade máxima (MIP PET) usando fluorodesoxiglicose-flúor18 em
indivíduo com três cistos hepáticos.

Discuta os achados morfológicos e o emprego dos exames
comparando as imagens apresentadas na figura.

58

Figura 48 - Tomografia computadorizada (CT), tomografia por emissão
de pósitrons (PET), tomografia computadorizada por PET (Fusion) e
tomografia por emissão de pósitrons com técnica de projeção de
intensidade máxima (MIP PET) usando fluorodesoxiglicose-flúor18 em
indivíduo com neoplasia na bexiga.

Discuta os achados morfológicos e o emprego dos exames
comparando as imagens apresentadas na figura.
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Figura 49 - Tomografia computadorizada (CT), tomografia por emissão
de pósitrons (PET), tomografia computadorizada por PET (Fusion) e
tomografia por emissão de pósitrons com técnica de projeção de
intensidade máxima (MIP PET) usando colina como radiomarcador para
metástase óssea de indivíduo com diagnóstico confirmado de neoplasia
prostática.

Discuta os achados morfológicos e o emprego dos exames
comparando as imagens apresentadas na figura.
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Figura 50 - Exames por imagem de indivíduo com metástase óssea de
neoplasia renal.
A

B

C

D

Identifique o tipo de exame utilizado em cada imagem da figura
apresentada.
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Parte 5
Tomografia computadorizada por
emissão de fóton único (SPECT)

Figura 51 - Tomografia computadorizada por emissão de fóton único
(SPECT) de pelve no plano transversal.
.
A
B

C

Explique a produção de imagem por meio da SPECT.

63

Figura 52 - Tomografia computadorizada por emissão de fóton único
(SPECT) de crânio no plano transversal.

Localize as seguintes estruturas anatômicas:
Fissura longitudinal | Giro | Hemisfério direito | Hemisfério esquerdo |
Lobo frontal | Lobo parietal | Osso frontal | Osso parietal | Septo
pelúcido | Substância branca | Substância cinzenta | Sulco

64
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[Internet]. 2019 Mar 16 [acesso 2020 jul 21]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_c
oronal_15.png. Figura registrada como domínio público.
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Figura 6 - Tomografia computadorizada de crânio no plano coronal.
Fonte: Mikael Häggström. File:CT of a normal brain, coronal 34.png
[Internet]. 2019 Mar 16 [acesso 2020 jul 22]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_c
oronal_34.png. Figura registrada como domínio público.
Figura 7 - Tomografia computadorizada de tórax no plano coronal.
Fonte: Mikael Häggström. File:High-resolution computed
tomograph of a normal thorax, coronal plane (37).jpg [Internet].
2017 May 20 [acesso 2020 jul 25]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Highresolution_computed_tomograph_of_a_normal_thorax,_coronal_pla
ne_(37).jpg. Figura registrada como domínio público.
Figura 8 - Tomografia computadorizada de tórax no plano coronal.
Fonte: Mikael Häggström. File:High-resolution computed
tomograph of a normal thorax, coronal plane (49).jpg [Internet].
2017 May 20 [acesso 2020 jul 25]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Highresolution_computed_tomograph_of_a_normal_thorax,_coronal_pla
ne_(49).jpg. Figura registrada como domínio público.
Figura 9 - Tomografia computadorizada de abdome e pelve no plano
coronal.
Fonte: Mikael Häggström. File:CT of a normal abdomen and pelvis,
coronal plane 82.png [Internet]. 2019 Mar 16 [acesso 2020 jul 22].
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_abdome
n_and_pelvis,_coronal_plane_82.png. Figura registrada como
domínio público.
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Figura 10 - Tomografia computadorizada de abdome e pelve no plano
sagital.
Fonte: Mikael Häggström. File:CT of a normal abdomen and pelvis,
sagittal plane 93.png [Internet]. 2019 Mar 16 [acesso 2020 jul 22].
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_abdome
n_and_pelvis,_sagittal_plane_93.png. Figura registrada como
domínio público.
Figura 11 - Tomografia computadorizada de abdome e pelve de
paciente com mieloma múltiplo no plano sagital.
Fonte: Mikael Häggström. File:CT of osteoblastic lesions of multiple
myeloma.jpg [Internet]. 2017 Mar 06 [acesso 2020 jul 23].
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_osteoblastic_lesio
ns_of_multiple_myeloma.jpg. Figura registrada como domínio
público.
Figura 12 - Angiotomografia computadorizada de tórax, abdome e
pelve no plano sagital.
Fonte: File:SagitalAAA.jpg [Internet]. 2010 Apr 13 [acesso 2020 jul
18]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SagitalAAA.jpg. Figura
registrada como domínio público.
Figura 13 - Tomografia computadorizada de tórax no plano transversal.
Fonte: Centers for Disease Control and Prevention.
File:Computerized tomography images showing diffuse lung
infiltrates.jpg [Internet]. 2019 Sep 06 [acesso 2020 jul 21].
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Computerized_tomograph
y_images_showing_diffuse_lung_infiltrates.jpg. Figura registrada
como domínio público.
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Figura 14 - Tomografia computadorizada de abdome no plano
transversal.
Fonte: Mikael Häggström. File:CT of a normal abdomen and pelvis,
axial plane 70.png [Internet]. 2019 Mar 16 [acesso 2020 jul 22].
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_abdome
n_and_pelvis,_axial_plane_70.png. Figura registrada como domínio
público.
Figura 15 - Tomografia computadorizada de abdome no plano
transversal.
Fonte: Mikael Häggström. File:CT of a normal abdomen and pelvis,
axial plane 96.png [Internet]. 2019 Mar 16 [acesso 2020 jul 21].
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_abdome
n_and_pelvis,_axial_plane_96.png. Figura registrada como domínio
público.
Figura 16 - Tomografia computadorizada de abdome no plano
transversal.
Fonte: File:MBq cystic-carcinoma-pancreas.jpg [Internet]. 2007 Mar
21 [acesso 2020 jul 21]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MBq_cystic-carcinomapancreas.jpg. Figura registrada como domínio público.
Figura 17 - Tomografia computadorizada multicorte (MSCT) de pelve
no plano transversal.
Fonte: File:Korpuskarzinom.JPG [Internet]. 2012 Set 19 [acesso
2020 jul 23]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Korpuskarzinom.JPG.
Figura registrada como domínio público.
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Figura 18A - Tomografia computadorizada de pelve no plano
transversal.
Fonte: Mikael Häggström. File:CT of hip bone metastases.jpeg
[Internet]. 2016 Dec 28 [acesso 2020 jul 23]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_hip_bone_metasta
ses.jpeg. Figura registrada como domínio público.
Figura 18B - Tomografia computadorizada de pelve com ferramenta
3D.
Fonte: Mikael Häggström. File:3D rendered CT of hip bone
metastases.jpg [Internet]. 2016 Dec 28 [acesso 2020 jul 23].
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3D_rendered_CT_of_hip_
bone_metastases.jpg. Figura registrada como domínio público.
Figura 19 - Tomografia computadorizada de tórax de indivíduo com
pneumonia lobar.
Fonte: Mikael Häggström. File:CT of lobar pneumonia.jpg
[Internet]. 2018 Jun 07 [acesso 2020 jul 23]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_lobar_pneumonia.j
pg. Figura registrada como domínio público.
Figura 20 - Tomografia computadorizada de crânio de um indivíduo
com hidrocefalia (esquerda) e outro saudável (direita).
Fonte: File:MBq Hydrocephalus.jpg [Internet]. 2005 [acesso 2020
jul 23]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MBq_Hydrocephalus.jpg.
Figura registrada como domínio público.
Figura 21 - Angiotomografia computadorizada de crânio de um
indivíduo com granulação aracnoide no plano transversal.
Fonte: Mikael Häggström. File:CT scan of a pacchionian body transverse plane.jpg [Internet]. 2017 Jul 12 [acesso 2020 jul 23].
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_scan_of_a_pacchionia
n_body_-_transverse_plane.jpg. Figura registrada como domínio
público.
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Figura 22 - Angiotomografia computadorizada com ferramenta 3D de
mãos.
Fonte: File:CT-Angiografie-Haende.jpg [Internet]. 2004 Sep 25
[acesso 2020 jul 23]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-AngiografieHaende.jpg. Figura registrada como domínio público.
Figura 23 - Ressonância magnética de crânio no plano sagital.
Fonte: File:Corps calleux Sagittal.JPG [Internet]. 2006 Jul 21
[acesso 2020 jul 24]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corps_calleux_Sagittal.JP
G. Figura registrada como domínio público.

Figura 24 - Ressonância magnética ponderada em T2 no plano sagital
de crânio de indivíduo com lesão desmielinizante na região central
da ponte.
Fonte: File:Centralpontinemyelinolysis.JPG [Internet]. 2015 Jun 25
[acesso 2020 jul 24]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centralpontinemyelinoly
sis.JPG. Figura registrada como domínio público.
Figura 25 - Ressonância magnética ponderada em T1 de crânio de
paciente com astrocitoma no mesencéfalo no plano sagital.
Fonte: File:Astrozytom.jpg [Internet]. 2006 Jun 29 [acesso 2020 jul
24]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astrozytom.jpg. Figura
registrada como domínio público.
Figura 26 - Ressonância magnética de crânio no plano transversal.
Fonte: File:T1t2PD.jpg [Internet]. 2006 Nov 08 [acesso 2020 jul 24].
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:T1t2PD.jpg. Figura
registrada como domínio público.
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Figura 27 - Ressonância magnética de crânio de indivíduo com
astrocitoma no plano transversal realizados em 2007 e 2014.
Fonte: Keating S. File:MRI Slices - 2007 and 2014 of astrocytoma
patient - Steven Keating.jpg [Internet]. 2015 Jan 15 [acesso 2020 jul
24]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Slices__2007_and_2014_of_astrocytoma_patient_-_Steven_Keating.jpg.
Figura registrada como domínio público.
Figura 28 - Ressonância magnética e tomografia computadorizada de
crânio de uma mulher infectada por larvas de Taenia crassiceps.
Fonte: Ntoukas V, Tappe D, Pfütze D, Simon M, Holzmann T.
File:Cerebral MRI of Taenia Crassiceps tapeworm infection.jpg
[Internet]. 2013 Feb 11 [acesso 2020 jul 24]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cerebral_MRI_of_Taenia
_Crassiceps_tapeworm_infection.jpg. Figura registrada como
domínio público.
Figura 29 - Ressonância magnética de crânio.
Fonte: Firbank M. File:Hippocampus-mri.jpg [Internet]. 2008 May
31 [acesso 2020 jul 24]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippocampus-mri.jpg.
Figura registrada como domínio público.
Figura 30 - Ressonância magnética de crânio no plano transversal de
indivíduo com neurocisticercose.
Fonte: Evans C, Garcia HH, Gilman RH, Friedland JS.
File:Neurocysticercosis.gif [Internet]. 1997 Sep [acesso 2020 jul 24].
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neurocysticercosis.gif.
Figura registrada como domínio público.
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Figura 31 - Ressonância magnética de abdômen no plano sagital.
Fonte: File:Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 02.jpg [Internet]. 2014
Jul 24 [acesso 2020 jul 24]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rstsagittal_02.jpg. Figura registrada como domínio público.
Figura 32 - Ressonância magnética de abdômen no plano sagital de
indivíduo com hemangioma intraósseo na vértebra T10.
Fonte: File:Vertebral Hemangioma.jpg [Internet]. 2017 Jul 23
[acesso 2020 jul 24]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vertebral_Hemangioma.j
pg. Figura registrada como domínio público.

Figura 33 - Ressonância magnética de indivíduo com câncer de mama
antes (figuras à esquerda) e após terapia com linfócitos infiltrantes
de tumor (TIL).
Fonte: NIH Image Gallery. File:Cancer MRI Scans
(28750336678).jpg [Internet]. 2018 Jun 06 [acesso 2020 jul 24].
Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cancer_MRI_Scans_(287
50336678).jpg. Figura registrada como domínio público.
Figura 34 - Exames de imagem de indivíduo com equinococose
policístico (setas) no plano transversal.
Fonte: Knapp J, Chirica M, Simonnet C, Grenouillet F, Bart JM,
Sako Y et al. File:Polycystic echinococcosis affecting the left side of
the liver.jpg [Internet]. 2009 Dec [acesso 2020 jul 24]. Disponível
em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polycystic_echinococcosi
s_affecting_the_left_side_of_the_liver.jpg. Figura registrada como
domínio público.
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Figura 35 - Ressonância magnética colorizada de mama no plano
sagital.
Fonte: Harmes S. File:Mri of breast.jpg [Internet]. 2014 Feb [acesso
2020 jul 24]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_of_breast.jpg. Figura
registrada como domínio público.
Figura 36 - Angioressonância magnética com ferramenta de
reconstrução tridimensional de tórax no plano sagital de indivíduo
com coarctação aórtica.
Fonte:File:MR CoA collaterals.png [Internet]. 2006 Apr 06 [acesso
2020 jul 24]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MR_CoA_collaterals.png.
Figura registrada como domínio público.
Figura 37 - Cintilografia de tireoide no plano coronal.
Fonte: File:Nodulo frio.JPG [Internet]. 2009 Sep 22 [acesso 2020 jul
23]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nodulo_frio.JPG. Figura
registrada como domínio público.
Figura 38 - Cintilografia de tireoide no plano coronal.
Fonte: File:Nodulo caliente.JPG [Internet]. 2009 Sep 22 [acesso
2020 jul 23]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nodulo_caliente.JPG.
Figura registrada como domínio público.
Figura 39 - Tomografia por emissão de pósitrons (PET-Scan) de crânio
no plano transversal de: 1) indivíduo saudável (controle), 2)
indivíduo com demência infectado por HIV e 3) o mesmo indivíduo
após o tratamento com zidovudina (AZT).
Fonte: National Cancer Institute. File:Pet scans of aids patient with
dementia.jpg [Internet]. 1987 [acesso 2020 jul 22]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pet_scans_of_aids_patien
t_with_dementia.jpg. Figura registrada como domínio público.

74

Figura 40 - Tomografia por emissão de pósitrons (PET-Scan) de crânio
no plano transversal e mediano de indivíduo saudável e com doença
de Alzheimer.
Fonte: The Alzheimer's Disease Education and Referral (ADEAR)
Center, NIH. File:PET AD.jpg [Internet]. 2009 Oct 27 [acesso 2020
jul 22]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PET_AD.jpg. Figura
registrada como domínio público.
Figura 41 - Acompanhamento do tratamento com antineoplásico
bexaroteno de rato com neoplasia cerebral durante 10 semanas. As
colunas indicam as semanas de tratamento (week 0 a week 10). As
linhas indicam figuras de tomografia por emissão de pósitrons
(PET-Scan) utilizando o radioisótopo fluorodesoxiglicose-flúor18
(FDG), o radioisótopo ISO-1-flúor18 ([18F]ISO-1) e figuras de
ressonância magnética (MRI).
Fonte: Shoghi KI, Xu J, Su Y, He J, Rowland D, Yan Y et al.
File:PET scans of brain tumor using Sigma-2 Ligands.png [Internet].
2013 Sep 20 [acesso 2020 jul 22]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PET_scans_of_brain_tum
or_using_Sigma-2_Ligands.png. Figura registrada como domínio
público.
Figura 42 - Tomografia por emissão de pósitrons (PET-Scan) de
indivíduo com glioblastoma multiforme recorrente no plano
transversal.
Fonte: The Armed Forces Institute of Pathology. File:AFIP00405590-Glioblastoma-Radiology.jpg [Internet]. 2008 Sep 24
[acesso 2020 jul 22]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AFIP-00405590Glioblastoma-Radiology.jpg. Figura registrada como domínio
público.
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Figura 43 - Tomografia por emissão de pósitrons (PET-Scan) de
indivíduo normal e outro com astrocitoma no plano transversal.
Fonte: File:Astrocytoma.jpg [Internet]. 2001 Jan 01 [acesso 2020 jul
22]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Astrocytoma.jpg. Figura
registrada como domínio público.
Figura 44 - Tomografia por emissão de pósitrons (PET-Scan) de crânio
de indivíduos saudáveis (Control) e usuários de cocaína (Cocaine),
metanfetamina (Meth), álcool (Alcohol) e heroína (Heroin) no
plano transversal para avaliação de receptores D2 para dopamina
no sistema de recompensa cerebral.
Fonte: Davis DP. File:Dopamine D2 Receptors in Addiction.jpg
[Internet]. 2007 Oct 01 [acesso 2020 jul 22]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dopamine_D2_Receptors
_in_Addiction.jpg. Figura registrada como domínio público.
Figura 45 - Tomografia computadorizada por PET (PET-Scan ou PETCT) usando fluorodesoxiglicose-Flúor18 (FDG) em indivíduo com
carcinoma de cólon com múltiplas metástases.
Fonte: File:RectalCancerStagingInPETCT+arrow.jpg [Internet].
2009 Jul 30 [acesso 2020 jul 22]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RectalCancerStagingInPE
TCT%2Barrow.jpg. Figura registrada como domínio público.
Figura 46 - Tomografia computadorizada (CT axial), tomografia por
emissão de pósitrons (PET axial), tomografia computadorizada por
PET (Fusion axial) e tomografia por emissão de pósitrons com
técnica de projeção de intensidade máxima (PET MIP) usando
diidroxifenilalanina-flúor18 em indivíduo com metástase de
neoplasia tireoidiana.
Fonte: File:Struma maligna.jpg [Internet]. 2010 Mar 09 [acesso 2020
jul 22]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Struma_maligna.jpg.
Figura registrada como domínio público.
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Figura 47 - Tomografia computadorizada (CT), tomografia por emissão
de pósitrons (PET), tomografia computadorizada por PET (Fusion) e
tomografia por emissão de pósitrons com técnica de projeção de
intensidade máxima (MIP PET) usando fluorodesoxiglicose-flúor18
em indivíduo com três cistos hepáticos.
Fonte: File: Leberzysten.jpg [Internet]. 2010 Jun 30 [acesso 2020 jul
22]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leberzysten.jpg. Figura
registrada como domínio público.
Figura 48 - Tomografia computadorizada (CT), tomografia por emissão
de pósitrons (PET), tomografia computadorizada por PET (Fusion) e
tomografia por emissão de pósitrons com técnica de projeção de
intensidade máxima (MIP PET) usando fluorodesoxiglicose-flúor18
em indivíduo com neoplasia na bexiga.
Fonte: File:Blasentumor.jpg [Internet]. 2010 Jun 30 [acesso 2020 jul
22]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blasentumor.jpg. Figura
registrada como domínio público.
Figura 49 - Tomografia computadorizada (CT), tomografia por emissão
de pósitrons (PET), tomografia computadorizada por PET (Fusion) e
tomografia por emissão de pósitrons com técnica de projeção de
intensidade máxima (MIP PET) usando colina como radiomarcador
para metástase óssea de indivíduo com diagnóstico confirmado de
neoplasia prostática.
Fonte: File:Knochenmetastase.jpg [Internet]. 2010 Jun 16 [acesso
2020 jul 22]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knochenmetastase.jpg.
Figura registrada como domínio público.
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Figura 50 - Exames por imagem de indivíduo com metástase óssea de
neoplasia renal.
Fonte: File:RenalCancer-250MBq-FDG-PET-CT Vergleich.jpg
[Internet]. 2011 Mar 16 [acesso 2020 jul 22]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RenalCancer-250MBqFDG-PET-CT_Vergleich.jpg. Figura registrada como domínio
público.
Figura 51 - Tomografia computadorizada por emissão de fóton único
(SPECT) de pelve no plano transversal.
Fonte: File:SPECT CT fusion.jpg [Internet]. 2006 Oct 10 [acesso
2020 jul 23]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SPECT_CT_fusion.jpg.
Figura registrada como domínio público.
Figura 52 - Tomografia computadorizada por emissão de fóton único
(SPECT) de crânio no plano transversal.
Fonte: Janke A. File:Minc-n3-ex-original-spect.png [Internet]. 2009
Jun 12 [acesso 2020 jul 23]. Disponível em:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Minc-n3-ex-originalspect.png. Figura registrada como domínio público.
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Este livro foi concebido como um material de apoio
pedagógico no processo de aprendizagem nas áreas
de Anatomia Humana e Imaginologia.
Por meio da investigação de exames de tomografia
computadorizada, ressonância magnética, cintilografia,
tomografia por emissão de pósitrons (PET-Scan) e
tomografia computadorizada por emissão de fóton
único (SPECT), alunos de diferentes níveis de ensino
poderão memorizar e relembrar algumas das principais
estruturas anatômicas do corpo humano.

