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O que é?
• Convergência de várias áreas da medicina (multi e interdisciplinariedade)
• Métodos de imagens

• Fluoroscopia
• Angiografia por subtração digital
• US
• RM

• Ferramentas
• Cateteres, 
• Drenos, 
• Fios guias, 
• Stents, balões 
• e agentes embolizantes.



Fluoroscopia

• A principal função da fluoroscopia é prover a visualização de imagens 
em tempo real de processos dinâmicos

• Normalmente a aquisição é feita a 30 quadros/s (cardíaca, a 120 
quadros/s)

• Durante 10 min de fluoroscopia, 18 000 imagens são tomadas



Dosimetria da fluoroscopia

• 1 J/kg = 1 Gy = 1Sv = 100 rem (röntgen equivament man)
• 1 Gy = 1 rad (unidade antiga)
• mGy (miligray) = 10-3 Gray
• Fluoroscopia = 45 mGy/min (angiografia)
• Rx abdominal = 3 mGy x 200 msec = 900 mGy/min (se fosse o mesmo 

tempo)
• Porém a exposição da Fluoroscopia é maior pelo maior tempo

• 3 mGy vs. 45 mGy x 10 min = 450 mGy



Processos e 
componentes

• Meios de contraste
• Componentes do sistema de 

fluoroscopia
• Tubo de rx
• Filtros e colimadores
• Grade anti-difusora
• Intensificador de imagem
• Lentes
• Câmera de vídeo / sistema de TV



Uretrografia
Exemplo de fluoroscopia a uretrografia
refere-se ao estudo radiográfico da uretra 
utilizando meio de contraste iodado e 
geralmente é realizado em homens.

https://radiopaedia.org/articles/urethrography?lang=us

https://radiopaedia.org/articles/urethrography?lang=us


Videofluoroscopia e 
fluoroscopia na deglutição

Exames normais e alterados









Não foram observadas alterações na eficácia do processo de 
deglutição.

Uma pequena impressão não obstrutiva do músculo 
cricofaríngeo pode ser vista no esfíncter esofágico superior.

O esôfago apresentava diâmetro normal e apresentava uma 
disfunção da motilidade leve, levando a um esvaziamento 
esofágico lento. Uma anormalidade na mucosa pode ser vista 
especialmente no terço proximal do esôfago, com algumas 
pequenas estenoses concêntricas em forma de anel ao longo de 
sua superfície.



Homem, 70, Disfagia.
Existe uma pequena bolsa posterior, 
consistente com um divertículo de 
Zenker, ao nível de C6 / 7.
Para saber sobre essa patologia acesse:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_a
rttext&pid=S0104-42302007000200012

https://radiopaedia.org/play/20531/entry/352743/case/29537/presentation?lang=us

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302007000200012
https://radiopaedia.org/play/20531/entry/352743/case/29537/presentation?lang=us




Hérnia hiatal grande associada à 
inversão das curvaturas maiores e 
menores.
O refluxo gastroesofágico também é 
observado.

https://radiopaedia.org/play/20531/entry/352842/cas
e/40299/studies/42854?lang=us#findings

https://radiopaedia.org/play/20531/entry/352842/case/40299/studies/42854?lang=us#findings
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Angiografia cardíaca
Fluoroscopia com contraste

Coronárias







Angiografia hepática
Fluoroscopia com contraste





Angiografia cerebral
Fluoroscopia com contraste
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