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Com ênfase nas características das
microcalcificações malignas, 301 casos
de microcalcificações mamárias biopsia-
das entre 1990 e 1999 foram revistos, com
20,6% de casos malignos, incluindo os
carcinomas invasivos e o carcinoma duc-
tal in situ, destes, 60,2% in situ.

Microcalcificações pleomórficas, dis-
tribuição agrupada, mais de dez micro-
calcificações por agrupamento e diâme-
tro da área das microcalcificações maior
que 2,5 cm foram os achados mais fre-
qüentes dos casos malignos. A maior pro-
porção de concordância com a maligni-
dade foi encontrada na morfologia arbo-
riforme (93,3%), seguida pela distribui-
ção segmentar e linear (55,3%), refletin-
do na categoria BI-RADS 5 (84,2%). A as-
sociação com malignidade foi maior quan-
do o maior diâmetro da área das micro-
calcificações foi maior que 1,0 cm. Dife-

rentes densidades ou tamanhos entre as
microcalcificações num mesmo agrupa-
mento e a densidade das microcalcifica-
ções não se associaram à malignidade.
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Estudo retrospectivo, em que se ana-
lisou a incidência de complicações agu-
das e tardias na pele, subcutâneo e osso,
após a introdução de braquiterapia de alta
taxa de dose (BATD) associada a telete-
rapia (RXT) e cirurgia conservadora, no
tratamento de sarcoma de partes moles
de extremidade em adultos.

Foram elegíveis 28 pacientes, subme-
tidos a RXT (30 a 55 Gy) e BATD (18 a 36
Gy). A dose de RXT entre 30 e 40 Gy foi o
único dado de significado estatístico em
relação à menor chance de surgimento
de complicações agudas (p = 0,00793).
Sexo, BATD, localização tumoral, grau de
diferenciação e número de cateteres não
foram de significado estatístico. A esti-

mativa de sobrevida livre de doença e
sobrevida global (Kaplan-Meier) foram de
75% e 96,4% em 55 meses.
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O autor realizou uma revisão na litera-
tura médica entre 1954 e 1999, a respeito
das seqüências de difusão, perfusão e
volume sanguíneos cerebrais por resso-
nância magnética no sistema nervoso
central, considerando as principais se-
qüências usadas na prática clínica e suas
importâncias nas diferentes patologias,
principalmente no diagnóstico precoce
da isquemia aguda. As seqüências de di-
fusão podem ainda dar informações im-
portantes na eclâmpsia, gliomas, cistos
aracnóides e epidermóides, doença de
Creutzfeldt-Jakob, diferenciação de abs-
cessos de tumores, na epilepsia, no es-
tudo da mielinização, hipertensão intra-
craniana idiopática, depressão alastran-
te e esclerose múltipla.


