
dro de cefaléia, hemitropia de língua e diplopia. A radiografia simples de crânio apre
sentou fratura extensa frontoparietal direita, e a tomografia computadorizada evi
denciou, associadamente, a presença de cistos perimesencefálicos bilateralmente e 
parietal à direita. 

P-16 
ESTUDO COMPARATIVO DA ARTROGRAFIA E ARTROSCOPIA DO JOELHO 
Silva, S. C ; Cabral, C. E. L , Lacerda, J. R. G.; Pantaleão, C. A.; Chamas M.; Cunha, 
M. L. S.; Valente, P. L. S.; Mattoso, A. L. Q.; Alves J. R. D.. 
Hospital Universitário Antônio Pedro — UFF —Niterói — RJ — Brasil 
Nosso trabalho se propõe a fazer uma análise comparativa dos achados artrográf icos e 
artroscópicos, observados em pacientes com suspeita clínica de lesão men iscai do 
joelho. 
Foram examinados 30 pacientes no Hospital Universitário Antônio Pedro e os resul
tados das artografias confrontados com os das artrosccpias, enfatizando-se as even
tuais limitações e vantagens dos métodos, em comparação com a literatura. 

P-17 
TRÂNSITO DELGADO COM DUPLO CONTRASTE - ESTUDO COMPARATIVO 
COM TRÂNSITO DELGADO SIMPLES 
Chamas, M.; Cunha, M. L. S.; Vianna, A. V.; Silva, S. C ; Pantaleão, C. A.; Valente, 
P. L. S.; Mattoso, A. L. Q.; Alves, J. R. D.; Lorette, C. T. 
Os autores se propõem a analisar a técnica e os achados radiológicos evidenciados nos 
dois tipos de investigação do intestino delgado. 
Para tanto, no serviço de radiologia do HUAP/UFF, foram submetidos à técnica de 
trânsito delgado com duplo contraste, paciente-controle e portadores de patologia 
diversas, entre elas D. CROHN, ENTERITE ACTl'NICA, TUBERCULOSE, D. DE 
KAPOSI e outras. 
O método mostrou-se mais eficaz na análise, tanto do preyueado mucoso, como na 
identificação de lesões mínimas ou inexpressivas do trânsito simples, além da redução 
do tempo de exposição do paciente, para investigação de sua patologia de base. 
Acreditamos que, com o desenvolvimento desta técnica, ela poderá se tornar o méto
do de escolha na investigação de patologia de delgado. 

P-18 
EMBOLIZAÇÂO DE ANEURISMA DA ARTÉRIA HEPÁTICA. RELATO D€ UM 
CASO 
Torres, Z. B.; Azevedo, F. S.; Pinheiro, R. S.A.; Gouveia, O. F 
Serviço de Radiodiagnóstico - HU/CFF - UFRJ - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
Paciente do sexo feminino, 80 anos, com queixa de anorexia e emagrecimento há 
3 anos. O exame ultra-sonográfico mostrou imagem cística medindo 7,7 cm em lobo 
esquerdo do fígado. A Tomografia Computadorizada mostrou lesão hipodensa 
com intensa captação central do meio de contraste. 


