
A angiografia hepática confirmou a presença de aneurisma nutrido pela artéria hepá-
tica. Realizada embolizaçãò com a utilização de molas, cujo controle imediato foi sa
tisfatório. O acompanhamento posterior por ultra-som e Tomografia Computadori
zada confirmou a involução da lesão inicial. 
Também foi realizada confrontação com dados da bibliografia mundial. 
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RADIOLOGIA COM PÃO BARITAOO NOS DISTÚRBIOS MOTORES DO ESO-
FAGO 
Torres, Z. B.; Dutra, F. J. S.; Lemme, E. M. 0. ; Farias, S. H. T.; Pereira, A. A. 
Serviço de Radiodiagnóstico - HU/CFF - UFRJ - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
34 pacientes com suspeita de distúrbio motor do esòfago (DME) e mais 14 assinto-
máticos foram submetidos a esofagografia convencional (EC) e radioscopia com pão 
baritado (RPB). Através da radiocospia observou-se a ocorrência de incoordenação 
motora, segmentação do bolo baritado ou dor torácica referida pelo paciente. Obser
vamos que a RPB foi anormal em 47% dos pacientes, enquanto que a EC em apenas 
17,7%, concluímos então que a RPB é um método que deve ser usado para aumentar 
a sensibilidade da EC no estudo dos (DME) quando a EC não mostrar alteração. 
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PSOlTENASIDA 
Souza, C. A.; Mattoso, M. P. Q.; Ferreira, A. L. N.; Primo, E. S. 
Hospital Universitário Pedro Ernesto — Rio de Janeiro - RJ — Brasil 
A psoíte é uma patologia que tem sido encontrada cada vez mais em pacientes aidé
ticos. Os autores apre 

A psoíte é uma patologia que tem sido encontrada cada vez mais em pacientes aidé
ticos. Os autores apresentam tés casos, sendo realizada drenagem percutânea em um 
deles. 
Conclusão: Os autores concluem que, em casos de Psoíte primária, sem causa eviden
te, a SIDA deve ser pesquisa. 
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ASPECTOS ULTRA SO NOG RÁFICOS DA ANATOMIA NORMAL DAS VEIAS DO 
INTRÓITOTORÁCICO 
Farias, S. S. H. T.; Nobre, L. F. S. 
HUCFF/UFRJ- Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
0 estudo visa a avaliação da estrutura e relações anatômicas normais das veias umeral, 
axilar, subclávia, troncos bráquio-cefálico e inominado e veia cava superior, através da 
ultra-sonografia em tempo-real. Foram estudados 10 pacientes em caráter prospec
tive. Os dados obtidos serão utilizados como padrão comparativo em estudo a ser rea
lizado no HUCFF, visando a utilização da ultra-sonografia no diagnóstico de trombo-
flebite em pacientes submetidos à nutrição parenteral total por esta via de acesso. 
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Tose, D.; Falleiros, H. L. 


