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AVALIAÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO FEMININO ATRAVÉS DA ULTRASSONOGRAFIA
3D PERINEAL DE ACORDO COM OS STATUS HORMONAL
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B. Dias, Daniel S. Dias, Anagloria Pontes
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Introdução: O status hormonal interfere em muitos aspectos nas mulheres, principalmente no
assoalho pélvico. A ultrassonografia tridimensional (US 3D) do assoalho pélvico permite
avaliar as estruturas e musculatura desta região, identificando estas alterações. Objetivo:
Avaliar o assoalho pélvico de mulheres na menacme e na menopausa, através da US 3D
perineal. Método: Foram avaliadas 66 pacientes, divididas em 3 grupos: grupo I (21
mulheres, média de 27 anos) na menacme e nulíparas (controle); grupo II (25 mulheres,
média de 37 anos, paridade de 1 a 5) na menacme e multíparas; grupo III (20 mulheres,
média de 58 anos, paridade de 0 a 5) na menopausa, sem terapia hormonal. Realizado US
3D perineal, sendo avaliados os seguintes parâmetros do assoalho pélvico: diâmetro hiatal
ântero-posterior (AP), diâmetro hiatal lateral, espessura do músculo elevador do ânus (MEA)
e área do hiato pélvico. Estes parâmetros foram analisados pelo método ANOVA seguido de
Tukey. Resultados: A média do diâmetro hiatal AP nos grupos I, II e III foi, respectivamente,
4,61 cm (+/- 0,51), 4,86 cm (+/- 0,6) e 5,16 cm (+/-0,57). A média do diâmetro hiatal lateral
nos grupos I, II e III foi respectivamente, 4,23 cm (+/- 0,41), 4,52 cm (+/- 0,53) e 4,63 cm (+/0,48). A média da espessura do MEA nos grupos I, II e III foi, respectivamente, 0,53 cm (+/0,08), 0,59 cm (+/- 0,07) e 0,63 cm (+/- 0,12). A média da área hiatal pélvica nos grupos I, II e
III foi, respectivamente, 14,94 cm2 (+/- 2,06), 16,52 cm2 (+/- 2,87) e 17,48 cm2 (+/- 2,63).
Conclusão: O grupo III (multíparas na menopausa) apresentou aumento significativo dos
parâmetros avaliados em relação ao grupo I (controle). Não houve diferença entre os grupos
I (controle) e II (multíparas na menacme). Portanto, o fator status hormonal altera os
parâmetros avaliados pela US 3D perineal do assoalho pélvico.
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Avaliamos a qualidade de imagem utilizando um sistema de tele-ecografia de baixo custo,
que permite a transmissão do exame, ultrassonográfico, em tempo real, simultaneamente a
sua realização, baseada na utilização da internet de banda larga. A qualidade das imagens
originais e transmitidas foram avaliadas de maneira qualitativa, considerando a análise de
estruturas do encéfalo fetal segundo as Sonographic examination of the fetal central nervous
system: guidelines for performing the ‘basic examination’ and the ‘fetal neurosonogram’. O
sistema testado permite a transmissão em tempo com identificação adequada das estruturas
analizadas . As imagens transmitidas para esse fim , tiveram qualidades semelhantes as
originais.
Métodos Foi realizado um estudo coorte, prospectivo, de 15 exames ultrassonográficos que
resultou em 30 filmes, 15 originais e 15 transmitidos e 120 imagens, 4 imagens por caso,
sendo 4 originais e 4 capturadas a partir das transmissões ultrassonográficas do encéfalo
fetal.
Os exames foram foram analisados, por três avaliadores independentes, prospectivamente
15 exames de ultrassonografia, analizando-se, para fins de transmissão, exclusivamente
as estruturas do encéfalo fetal segundo Sonographic examination of the fetal central nervous
system: guidelines for performing the ‘basic examination’ and the ‘fetal neurosonogram’ .
International society of ultrasound in obstetrics & Gynecology –ISUOG.
Os exames foram realizados no Brasil e transmitidos para Austrália. Foram transmitidos via
internet banda larga, utilizando um codificador de vídeo WVS-01Ap que recebe o sinal e
converte no formato otimizado para transmissão de câmeras Brickcom® permitindo
acompanhamento de resultados à distância em tempo real.
Foram incluídas no estudo as mulheres maiores de 18 anos, com Idade Gestacional entre 20
e 26 semanas que leram, entenderam e assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Foram excluídas as mulheres que não aceitaram participar do estudo e as
menores
de
18
anos.
Após
aplicação
dos
critérios
de
inclusão
e
exclusão, foram selecionadas quinze (15) pacientes para teletransmissão dos exames
ultrassonográficos obstétricos em tempo real (real time) e para gravação simultânea do
exame em filme para transmissão em modo assincrônico (store-and-forward services) .
As imagens foram classificadas de A a D respectivamente: Imagem A (O plano
Transventricular) ;Imagem B (plano transtalâmico); Imagem C (O transcerebelar ) Imagem D
(Mensuração dos átrios dos ventriculos laterais). Na Imagem A os avaliadores tinham que
identificar adequadamente Cavum do septo pelúcido ( CSP), Corno frontal anterior (CF),
Plexo coróide, forma da cabeça . Na imagem B: Tálamo , Giro hipocampla(GH), Imagem C:
Cerebelo, Cisterna magna(CM) e na Imagem D a Mensuração dos átrios dos ventriculos
laterais (MALV) em todas as imagens também foi avaliado a imagem global que foi utilizado
para análise da nota final (score). Os filmes compreendiam uma varredura de todo o encéfalo
fetal. Foram analisados, por quatro avaliadores independentes. Cada observador preencheu
um formulário de avaliação global da qualidade de imagem original, transmitida em tempo
(15)
real, e em filme, utilizando a Escala Likert
de cinco pontos para definir seu valor
diagnóstico de acordo com a seguinte classificação: “1- Muito Pobre” (<10%); “2- Pobre”
(<30%); “3- Escassamente Aceitável” (>50%); “4- - Bom”(70%) e “5- Muito Bom”(>90%).
Os exames foram realizados no Brasil e transmitidos para Austrália. Foram transmitidos via
internet banda larga, (384 kbit/s upload; 1.6 Mbit/s download. Avaliados no
http://www.rjnet.com.br/3velocimetro.php). Foi utilizada tanto na transmissão e recepção de
extremidades. Na extremidade receptora , software próprio da plataforma foi usado para
receber a imagem em um computador Apple com processador 3.4GHz intel core i7, memoria
32GB 1600MHz DDR3, gráficos NVIDIA GeForce GTX 680MX 2048MB com disco de
inicialização MacintoshHD. O sistema incorporado criptografia e proteção por senha. Todos
os dados foram enviados em formato criptografado .Utilizou um codificador de vídeo que
recebe o sinal e converte no formato otimizado para transmissão
permitindo
acompanhamento de resultados à distância em tempo real. O dispositivo de streaming de
vídeo e\ relativamente pequeno (25 cm de largura , 7 cm de altura, 20 centímetros de
profundidade , com um peso de 0,65 kg ) . A saída de vídeo coaxial do sistema do
equipamento de ultrassonografia foi ligado à entrada de vídeo na plataforma . A plataforma
comprimiu o vídeo usando um codec padrão próprio e otimizou o fluxo de vídeo

automaticamente para a largura de banda disponível. Simultaneamente à transmissão em
tempo real, o exame foi gravado em filme no formato AVI (Audio Video Interleave). Quando o
examinador no Brasil-Ribeirão Preto gravava uma imagem parada ou filme durante o exame
(por exemplo, o plano transcerebelar) o médico na Australia-Melbourne capturava em um
computador de forma simultânea. Os aplicativos utilizados para a teletransmissão e captura
foram os próprios da plataforma.
As mesmas imagens e filmes (gravadas pelo examinador) foram registradas na máquina de
ultrassonografia durante cada exame e depois foram transferidos para o computador.
A sessão de videoconferência foi ativada a partir de um PC local no Brasil e da Austrália
chamando através do Skype permitindo comunicação de voz e vídeo grátis entre os usuários
do software. A transmissão de sons computador remoto ocorreu imediatamente após a
aceitação da chamada.
Os filmes e as imagens(em formato bitmap), originais e transmitidos(capturados), foram
numeradas de 1 a 30, foram, randomizados e disponibilizados de maneira “cega” colocadas
numa apresentação de PowerPoint. Os avaliadores não tinham conhecimento das imagens e
os filmes originais nem transmitidas. Disponibilizamos em PowerPoint, e não como anexos,
principalmente, por conveniência para os avaliadores, o que tornou mais fácil para anotar o
score de Likert nas planilhas. A apresentação em PowerPoint foi disponibilizada no Google
Drive (serviço de armazenamento e sincronização de arquivos) para que os avaliadores
fizessem o download e realizassem sua avaliação. Para preservar a confidencialidade dos
dados, todos os formulários do estudo incluíam apenas uma identificação numérica.
Para avaliar diferenças entre os escores médios atribuídos por cada um dos observadores
para cada variável separadamente, quando se observa a imagem através do filme e através
de transmissão em tempo real (TTR), utilizou-se o teste não paramétrico para amostras
emparelhadas de Wilcoxon. Para avaliar se existe diferença significativa entre os
observadores nos escores médios atribuídos transmitidas em tempo real, foi utilizado o teste
não paramétrico para amostras emparelhadas de Friedman.
Resultados Dos 15 fetos analisados foi possível identificar as estruturas do encêfalo: cavum
do septo pelucido; corno frontal anterior ; Plexo coróide; talamo, giro hypocampal; cerebelo
;cisterna magna; mensuração dos ventrículos laterais em todos os casos sem diferença
estatística significante na qualidade de imagem transmitida quando comparada com a
original.
Conclusão: A transmissão, transcontinental, em tempo real, de exames ultrassonográficos
utilizando plataforma de baixo custo, não interfere na qualidade das imagens para avaliação
de estruturas normais do encéfalo fetal.
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ULTRASSONOGRAFIA E AS MALFORMAÇÕES
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OBJETIVO: Analisar a prevalência de malformações fetais visualizadas em ultrassonografia
obstétrica.PACIENTE E MÉTODOS:Estudo prospectivo de coorte longitudinalrealizado no
ambulatório de medicina fetal do HC/UFG com gestantes que fazem acompanhamento no
pré-natal de alto risco. As pacientes foram acompanhadas durante osexames
ultrassonográficos no período de janeiro a dezembro de 2014.RESULTADOS:Foram
levantados 158 casos de gestantes com diagnósticos ultrassonográficos de malformações
fetais durante o período investigado. A idade materna média das gestantes foi de 26,58 anos
e a idade gestacional média do diagnóstico foi de 28,07semanas. As malformações do
sistema nervoso central (SNC) foram as mais prevalentes 26,58% (42/158), seguidas pelas
múltiplas malformações 24,05% (38/192), anomalias do aparelho geniturinário 17,72%
(28/158), defeitos da parede abdominal anterior6,96% (11/158)e outras malformações
somaram 24,68% (39/158). Entre as malformações do SNC, a anencefalia foi a mais
prevalente 35,71% (15/42),dos casos de malformação relacionada ao sistema genitourinário
32,14% (9/28) correspondia a hidronefroseea gastroquise representou 91,67% (10/12) das
malformaçõesrelacionadas à parede abdominal.CONCLUSÃO:O impacto das anomalias
congênitas na saúde do indivíduo, na família e na sociedade é complexo, posto que seja

alterações que se perpetuaram por toda vida, podendo afetar muitos órgãos e sistemas.
Durante o pré-natal, o diagnóstico das malformações é importante, pois permite oferecer ao
casal aconselhamento genético apropriado e, quando possível, planejar a terapêutica com as
opções de interrupção judicial da gestação, terapias intrauterinas e assistência neonatal
especializada ao recém-nascido malformado.
P011 - TERCEIRO LUGAR
CIRURGIA A LASER DE DIODO PARA O TRATAMENTO DA SÍNDROME TRANSFUSOR
TRANSFUNDIDO. RELATAR A EVOLUÇÃO DE 8 CASOS SUBMETIDOS DA SÌNDROME
TRANSFUSOR TRANSFUNDIDO SUBMETIDO AO TRATAMENTO DE LASER DIODO
ATRAVÉS DA FETOSCOPIA
Bianca Cestare Ponce, Thiago Braga de Lima, Sabrina Teixeira de Andrade, Fernanda
Helena Siso Loureiro, Sara Soldera Modenez, Francisco Lázaro Pereira de Sousa, Mauricio
Saito
Casuísta e métodos. O objetivo do trabalho é relatar a evolução inicial de 8 casos de
gestação gemelar com a síndrome transfusor-transfundido submetidos a Laser por Diodo.
Inicialmente, as pacientes foram submetidas a análise ultrassonográfica e morfológica para a
comprovação diagnóstica. O diagnóstico inicial foi estabelecido pela placentação, diferença
de peso estimada, variação da quantidade de líquido amniótico (oligoâmnio e polidrâmnio) e
ducto venoso. Em todos os casos, o laser foi indicado a partir do estádio II e III de Quintero.
Todos estes casos foram submetidos a avaliação ultrassonográfica prévia ao procedimento
para identificação da vitalidade. A abordagem placentária foi realizada através da fetoscopia
e a cauterização com o laser de Diodo. Os casos foram acompanhados até a alta dos
recém-nascidos.
Resultados. Durante o período de 2013 a 2015, 8 pacientes foram submetidas a Laser por
diodo para o tratamento da síndrome transfusor transfundido. A idade média de realização
do procedimento foi de 22 a 26 semanas de gestação. Todos os procedimentos foram
realizados no centro cirúrgico, raquianestesia e quando necessário, complementado com
sedação leve. Em todos os casos, a punção com o fetoscopia foi transamniótica, soro
fisiológico de infusão continua. Após a identificação da placenta e das anastomes foi utilizado
a técnica de Salomon. O laser de diodo, de contato (comprimento de onda de 1470
nanômetro) potência média de 5 Watts para a coagulação. Após a introdução do fetoscópio,
o tempo médio do procedimento foi de 45 minutos incluindo a amniodrenagem e o
fechamento da pele. Nenhum caso foi necessário outro tipo de abordagem ou a repetição do
procedimento. O tempo médio do parto, todos por via abdominal foi de 34 semanas. Houve
dois óbitos neonatais (período até 1 semana). Outros 6 recém-nascidos foram de alta
hospitalar.
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PREVALÊNCIA DE LITÍASE BILIAR DIAGNOSTICADA AO ULTRASSOM
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INTRODUÇÃO: A colelitíase é uma doença comum, afetando 10 a 15% da população adulta
americana. Os fatores de risco são dieta, a rápida perda de peso, obesidade, idade
avançada, sexo feminino, fecundidade, obesidade, diabetes e gravidez. A natureza cística da
vesícula e dos ductos biliares, fornecendo um contraste inerente em comparação aos tecidos
adjacentes; a excelente resolução espacial da ultrassonografia e a janela acústica fornecida
pelo fígado permitem um exame de alta qualidade. A diferença na impedância acústica dos
cálculos e da bile adjacente os torna altamente refletivos, resultando no aspecto ecogênico
com forte sombra acústica posterior. A mobilidade é uma característica - chave dos cálculos.
Na colelitíase a parede da vesícula biliar é a primeira a ser visualizada, seguida pelos ecos
brilhantes do cálculo e abaixo pela sombra acústica (complexo parede-eco-sombra). A
ultrassonografia é o exame de escolha para detecção de cálculos da vesícula. O objetivo
desse trabalho foi verificar a prevalência de litíase biliar identificada ao ultrassom de rotina do
abdome superior. CASUÍSTICA E MÉTODOS: Estudo retrospectivo. Avaliados 1687

prontuários de exames de ultrassonografia de rotina do abdome superior realizados em
janeiro de 2012 a dezembro de 2013. As variáveis analisadas foram idade dos pacientes
examinados, sexo, tamanho dos cálculos e distribuição de cálculos por sexo. Critérios de
inclusão: dados completos no prontuário. Critérios de exclusão: prontuários incompletos.
RESULTADOS PRINCIPAIS: A litíase biliar foi identificada em 76% dos pacientes do sexo
feminino e 24% dos pacientes do sexo masculino. A idade média dos pacientes girou em
torno da 4ª década de vida para ambos os sexos. A média de cálculos foi de 3,15 por
paciente sendo que 82,2% foram identificados no sexo feminino e 17,8% no sexo masculino.
CONCLUSÕES OBJETIVAS: A prevalência de litíase biliar diagnosticada ao ultrassom de
rotina do abdome superior foi de 4,45%.
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INTRODUÇÃO: Conhecer as variações na prevalência e traçar o perfil epidemiológico de
osteoporose no Brasil é de fundamental importância para uma melhor implementação da
educação em saúde e promoção de medidas preventivas. CASUÍSTICAS E MÉTODOS: Este
é um estudo descritivo, prospectivo, do tipo transversal. A amostra foi composta de 883
mulheres que após triagem, foram submetidas a exames de ultrassom de calcâneo.
RESULTADOS PRINCIPAIS: Foram diagnosticadas com alterações na densidade mineral
óssea um total de 331 mulheres, sendo 46 mulheres com osteoporose (todas com idade
superior a 50 anos) e 285 com osteopenia. CONCLUSÕES OBJETIVAS: A prevalência de
osteoporose foi variável e crescente conforme faixa etária: 50-59 anos (2,70%); 60-69 anos
(5,30%); 70-79 anos (11,88%) e acima de 80 anos (64,70%). O perfil das que possuía
osteoporose, a maioria eram de cor branca, residentes na zona urbana, com sobrepeso,
sedentárias, baixa exposição ao sol, não fazem uso de Cálcio e nem hormônios e o
medicamento de uso continuo era anti-hipertensivos.

