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TOMOGRAFIA MULTISLICE DO ABDOME E PELVE

Realizada aquisição volumétrica em aparelho multislice das cúpulas frênicas à sínfise
púbica, orientada por radiografia digital, sem a administração de contraste iodado por via
endovenosa ou oral.
Aspectos observados:
Fígado de morfologia e contornos preservados e dimensões aumentadas, com coeficientes de
atenuação normais.
Ausência de dilatação das vias biliares intra ou extra-hepáticas.
Vesícula biliar delineada.
Veia porta e seus ramos pérvios, de calibre preservado.
Pâncreas de morfologia, contornos e dimensões preservadas, com parênquima
homogêneo.
Rins tópicos, de forma e dimensões conservadas, excretando livremente o meio de
contraste.
Milimétrica imagem arredondada de contornos bem definidos, isoatenuante e hipocaptante,
localizada na cortical do terço médio do rim direito, cujas diminutas dimensões impedem a
mensuração de sua densidade.
Sistemas pielocalicinais e ureteres íntegros, drenando livremente o meio de contraste.
Glândulas adrenais de configuração e espessura habituais.
Baço de morfologia e dimensões preservadas, com coeficientes de atenuação normais.
Aorta abdominal pérvia, de calibre mantido. Calcificações ateromatosas nas artérias aorta
abdominal e ilíacas comuns.
Veia cava inferior normoconfigurada, pérvia, de calibre habitual.
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Ausência de líquido livre ou coleções.
Linfonodo pericaval de dimensões aumentadas, medindo cerca de 15,5 mm.
Esparsas formações diverticulares nas alças de cólon, sem alterações associadas evidentes.
Útero e regiões anexiais sem alterações detectáveis pelo método.
Bexiga de capacidade e contornos conservados.
Flebólitos pélvicos.
Diástase dos músculos reto abdominais com insinuação de gordura mesentérica e alça de
delgado.

Impressão: Aspectos tomográficos sugestivos de:
- Hepatomegalia.
- Pequena imagem de aspecto cístico no terço médio do rim direito.
- Ateromatose aortoilíaca.
- Linfonodomegalia pericaval.
- Diverticulose colônica.
- Diástase dos músculos reto abdominais com insinuação de gordura mesentérica e alça de
delgado.
Obs.: A impressão diagnóstica é de probabilidade, devendo ser comparada com dados clínicos e laboratoriais, além de outros exames de imagem prévios
e subsequentes. Somente o seu Médico tem condições de interpretar corretamente o conjunto de todas estas informações.
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Lembramos que por ser um método de diagnóstico por imagem, o resultado deste exame não deve ser analisado isoladamente e sim
avaliado por seu médico, o qual possui subsídios clínicos e laboratoriais para esclarecimento do diagnóstico.

