
                                                                                                                                                
 
 

         EXAMES DE IMAGENS COM NOVAS TECNOLOGIAS NO CONTEXTO DA 

SAÚDE SUPLEMENTAR 

 
 

Exames de Imagem Com Novas Tecnologias 

 
Ressonância ou Tomografia com Enterografia 

 

Também conhecidas como Enterotomografia/Enterorressonância, Ressonância 

/Tomografia Do Intestino Delgado, Ressonância/Tomografia Para Alça Intestinal, 

consiste em avaliar as alças intestinais, causando uma grande distensão das alças com 

contraste via oral, indicadas principalmente para diagnóstico de doenças inflamatórias 

intestinais. 

Ressonância magnética de 1,5 tesla, com cortes multiplanares ponderados em 

T1 e T2 que se iniciam na cúpula diafragmática e se estendem até a sínfise púbica. Há 

necessidade de uso do meio de contraste paramagnético por via endovenosa e meio de 

contraste por via oral. 

A entero-TC difere da TC convencional de abdome pela utilização de grandes 

volumes de contraste oral e cortes finos, com reconstruções multiplanares, adquiridas 

por Tomografia computadorizada por múltiplos detectores. 

Ambos necessitam de preparo intestinal prévio. 

Estes exames não constam no rol da ANS, uma vez que se trata de exame que 

contempla um grande uso de contraste via oral, com técnica de aquisição de imagens 

diferenciada - reconstruções multiplanares.  

 

RNM para avaliação do nigrossomo 

 

É um exame não invasivo de ressonância magnética para estudo de uma região 

da substância negra do mesencéfalo chamada de nigrossomo-1, que pode estar 

alterada na doença de Parkinson. É realizado em equipamento de alto campo 

magnético (3 Tesla), com imagens de alta resolução. 

 



                                                                                                                                                
 
 

O objetivo é avaliar os pacientes que apresentam tremores nos quais os 

sintomas ou outros exames convencionais, não foram suficientes para verificar a 

distinção entre as diversas doenças (Parkinson, atrofia de múltiplos sistemas, paralisia 

supranuclear progressiva etc.). O exame avalia alterações na substância negra 

(ausência do sinal da cauda da andorinha), que quando presentes favorecem o 

diagnóstico de Parkinson.  

O exame requer uso de equipamento de RM com alto campo magnético (3 

Tesla), o que pode ser desconfortável para alguns indivíduos. Não há necessidade de 

uso de contraste paramagnético, o que representa menor risco. 

O uso de técnicas específicas para avaliação do nigrossomo-1 na substância 

negra da região dorsolateral do tronco encefálico pode contribuir nessa avaliação. As 

sequências de suscetibilidade magnética com alta resolução em condições fisiológicas 

caracterizam o nigrossomo saudável com o típico sinal da “cauda de andorinha”. A 

distorção desse padrão é compatível com degeneração dos neurônios dopaminérgicos 

da substância negra e favorece o diagnóstico diferencial das síndromes parkinsonianas 

Não consta no rol da ANS, uma vez que é realizado em equipamento específico, 

de alto campo magnético (3 Tesla), com imagens de alta resolução. 

 

RNM com volumetria (software NEUROQUANT)/ Volumetria de 

Hipocampo por Ressonância) 

 

O exame fornece informações detalhadas da anatomia do encéfalo e o cálculo 

volumétrico objetivo das estruturas temporais mesiais. O estudo complementa a 

análise da ressonância magnética (RM) do crânio. 

Realiza a análise detalhada das estruturas encefálicas e de seus espaços 

profundos por meio de sequências multiplanares de RM, com ponderações T1, T2 e 

Flair. De acordo com a indicação clínica, pode ser necessária a utilização de agente 

paramagnético (gadolínio), aplicado por via endovenosa. 

O exame é especialmente útil na investigação encefálica de doenças:  

 

 Tumorais  

 Inflamatórias 

 Infecciosas  



                                                                                                                                                
 
 

 Degenerativas do encéfalo 

 Além de acidentes vasculares cerebrais. 

 

O cálculo volumétrico baseado nas imagens da Ressonância é impreciso e 

demanda grande tempo para laudo, o que dificulta sua utilização na rotina. Recentes 

avanços tecnológicos tornaram possível o desenvolvimento de softwares de análise 

morfométrica automáticos, como o Neuroquant®, que minimiza os problemas 

referentes à reprodutibilidade do método. Além disso, o uso desse sistema permite a 

comparação dos valores obtidos em um paciente com valores normativos de uma base 

de dados corrigidos por gênero, idade e tamanho da cabeça. 

Este exame não consta no rol da ANS. Trata-se de exame que utiliza software 

específico, ausente em vários serviços, além de que cálculos manuais que também 

diferenciam o exame pelo grau de dificuldade desta análise. 

 

RNM intraoperatória (RMI) 

 

RMI tem sido utilizada para tratamento de tumores cerebrais, especialmente de 

gliomas encefálicos - que abrangem 40% dos tumores em geral, tumores de hipófise - 

que representam cerca de 15% dos tumores, geralmente benignos.  

A RMI possibilita realização de intervenções cirúrgicas com otimização dos 

procedimentos cirúrgicos, pois gera um diagnóstico mais rápido de complicações, 

prevenção de danos neurológicos e maior grau de ressecção com menor grau de 

manipulação, sem lesão do tecido sadio. 

A sala do centro cirúrgico é caracterizada como híbrida, pois tem em cômodo 

próximo um aparelho de RNM e equipamento adequado para transporte do paciente 

para realização da aquisição de imagens intraoperatórias. Usa-se a esta Ressonância 

antes de finalizar a cirurgia, para se certificar de que o tumor foi totalmente removido, 

ampliando ao nível máximo a possibilidade de remoção da lesão.   

A SAS nega este procedimento por não constar no rol da ANS. A exemplo de 

outros exames de imagem que tem codificação específica para o modo intraoperatório 

para que possam ter cobertura, a SAS entende que não existe codificação específica 

para a RMI e poucos serviços oferecem esta tecnologia, não  havendo rede adequada 

para disponibilização deste exame. 



                                                                                                                                                
 
 

 

Exemplo de códigos cobertos:  

 

 

40902056 US - Intra-operatório 

40902064 Doppler colorido intra-operatório 

 

 

RNM com elastografia para esteatose/ fibrose ou Elastografia por 

Ressonância 

 

Trata-se de RNM que utiliza um software de imagem, chamado de elastografia, 

que tem como objetivo diagnosticar precocemente a fibrose hepática, que pode estar 

presente em várias doenças do fígado, como por exemplo, a cirrose e o câncer. 

Também vem sendo utilizada para avaliação de esteatose hepática. 
 

Não há cobertura para este exame por não constar no rol da ANS. Recentemente 

foi incorporado pela RN 428 a Elastografia hepática por Ultrassonografia - 40901793 

desde que preenchidos os critérios da DUT - Diretriz de Utilização 

 
RNM de próstata multiparamétrica (RM-MP) 

 

Consiste na combinação de imagens anatômicas de alta resolução com ao menos 

duas das seguintes técnicas funcionais: a espectroscopia de prótons (H1), o estudo 

dinâmico com administração de meio de contraste paramagnético intravenoso, também 

conhecido como perfusão, e a análise da difusão das moléculas de água. 

Quando se associam as técnicas de difusão e perfusão, em especial, a RM-MP 

torna-se mais sensível e específica para localizar e identificar a lesão, bem como para 

estimar sua agressividade, em comparação com as imagens anatômicas, que 

apresentam boa sensibilidade, porém baixa especificidade. 

A SAS corroborada por parecer da ANS, não cobre este tipo de Ressonância, por 

não constar no rol da ANS.    

 

 

 
 

https://www.hcor.com.br/especialidades-servicos/especialidades/oncologia/


                                                                                                                                                
 
 

Biopsia de próstata com fusão de imagens (US mais RNM 

multiparamétrica) 

 

Trata-se de uma nova tecnologia de biópsia de próstata por fusão, que combina 

imagens de ressonância magnética com ultrassom, tornando a detecção do câncer 

nesta região mais eficaz, quando comparado com a biópsia guiada apenas por 

ultrassonografia. 

Neste novo procedimento, as imagens de ressonância magnética são fundidas 

com as imagens de ultrassom em tempo real, criando um mapa da próstata que 

proporciona aos médicos identificar melhor as áreas suspeitas, aumentando a acurácia 

da biópsia, sem a necessidade de retirada de diversos fragmentos, obtendo assim um 

diagnóstico mais preciso.  

Esse exame de Ressonância deve ser realizado em equipamentos modernos de 

alto campo e de preferência com um gradiente de alta intensidade, ou seja, que 

permitam imagens de alta qualidade, com a utilização de um protocolo bastante 

específico, chamado de ressonância multiparamétrica da próstata.  

Não haverá cobertura de acordo com o rol da ANS, pois obrigatoriamente é 

realizada a RNM multiparamétrica (não coberta), além do software específico. Podem 

ser autorizados os exames codificados como 40902030 - US - Próstata transretal com 

biópsia - até 8 fragmentos ou 40902048 - US - Próstata transretal com biópsia - mais 

de 8 fragmentos, mas sempre informando que a fusão de imagens e a RNM 

multiparamétrica serão negadas.   

 

RNM com carga 

O conceito de estenose do canal vertebral é baseado no fato de que um espaço 

mínimo é necessário para o funcionamento normal das estruturas nervosas do canal 

vertebral, e que este espaço, sob certas circunstâncias, se torna estreito. Na prática 

clínica, um número expressivo de pacientes com sintomas significativos não possuem 

alterações correspondentes em exames de tomografia computadorizada (TC) e 

ressonância magnética (RM). 

 

É possível que as alterações morfológicas atinjam níveis críticos e 

sintomatológicos durante a aplicação de carga. A aplicação de carga axial produz 

efeitos dinâmicos sobre o canal vertebral, tanto em pacientes sintomáticos quanto na 



                                                                                                                                                
 
 

população normal, diminuindo a área transversal do saco dural em um grande número 

de pacientes com estenose do canal vertebral. 

Estes estudos têm mostrado que a aplicação de carga axial diminui a área 

transversal do saco dural em um grande número de pacientes com estenose do canal 

vertebral. 

Trata-se de exame de RNM habitual, em que é colocada a carga axial e desta 

forma é coberto, por constar a RM no rol da ANS. Deve ser liberada como RM de coluna 

vertebral, e a carga será colocada no local do exame. 

 

41101227 RM - Coluna cervical ou dorsal ou 

lombar 

 

 

Elastografia hepática ultrassônica com CAF para avaliação de esteatose 

hepática  

Recentemente, um programa para detecção e quantificação da esteatose 

hepática foi desenvolvido. O CAP (Controlled Attenuation Parameter) é uma ferramenta 

baseada no FibroScan® (utilizado para análise da fibrose hepática). Poucos estudos 

foram desenvolvidos até o momento, porém os mesmos têm mostrado boa acurácia 

para detecção e quantificação de esteatose. Esse novo método tem sido capaz de 

diagnosticar níveis tão baixos como 5% de esteatose. Percentuais mais elevados de 

esteatose podem ser determinados a partir de diferentes pontos de corte.  

Dessa forma, o CAP pode ser utilizado, por exemplo, na avaliação e no 

acompanhamento do tratamento de portadores de esteatose. 

Não há cobertura por não preencher as diretrizes de Utilização da ANS para 

realização da elastografia hepática. Esta Diretriz deixa clara a indicação para casos com 

suspeita ou diagnóstico de cirrose. O tipo de Transdutor/Programa é diferente do 

FibroScan® (utilizado para análise da fibrose hepática).  

 

US transcraniano de substância negra 

 

A ultrassonografia (US) transcraniana para avaliação do parênquima cerebral, 

um exame ainda pouco conhecido e oferecido no Brasil, detecta o aumento da 

ecogenicidade da substância negra, alteração que os aparelhos de ressonância 



                                                                                                                                                
 
 

magnética convencionais não conseguem ver. Esse achado está presente em pouco 

mais de 90% dos indivíduos com doença de Parkinson (DP) idiopática, mas tem 

prevalência muito baixa nos idosos hígidos (em torno de 8%), da mesma forma que 

em outras formas de parkinsonismo. 

 

PRINCIPAIS INDICAÇÕES DA US TRANSCRANIANA DO PARÊNQUIMA CEREBRAL: 

 

• Diagnóstico diferencial entre parkinsonismo, DP, quadros atípicos de 

parkinsonismo, ou Parkinson-plus; 

• Diagnóstico diferencial das etiologias de tremor, tremor essencial e tremor 

relacionado à DP; 

• Auxílio ao diagnóstico diferencial dos distúrbios de marcha em idosos que 

apresentam quadro atípico da DP, com alteração da marcha e bradicinesia. 

 

Diferentemente da Ultrassonografia Transfontanela, devidamente coberta pelo 

Rol (realizada em crianças e que avalia o encéfalo de crianças tendo como janela 

acústica as fontanelas, para avaliação do parenquima encefálico, o sistema ventricular 

e o polígno de Willis) e também do Doppler transcraniano, doppler para pesquisa de 

shunt D-E e  doppler para pesquisa de vasorreatividade, que são devidamente cobertos 

(estudam os vasos cerebrais, artérias intracranianas dos sistemas carotídeo e 

vertebrobasilar) o US para avaliação da substância negra, necessita de outro tipo de 

transdutor/equipamento,  pois avalia o parênquima cerebral, ventrículos, substância 

negra e mesencéfalo, através das regiões temporais. 

Desta forma a Ultrassonografia transcraniana de substância negra não consta no 

rol da ANS.  

 

Os exames abaixo estão cobertos de acordo com o rol da ANS 

 

Ultrassonografia Transfontanela código TUSS 40901351 - utilizado em crianças, 

com visualização via fontanela.  

Doppler transcraniano código TUSS 40901602, inclui o Doppler para pesquisa 

de shunt D-E Doppler para pesquisa de vasorreatividade.  



                                                                                                                                                
 
 

De acordo com a CBHPM a monitorização por Doppler transcraniano 40902137, 

complementa o exame de Doppler transcraniano para as doenças com CID-10: 163.0 a 

163.8 (Infarto Cerebral e suas consequências), com indicação de monitorização, 

reserva hemodinâmica ou pesquisa de embolia paradoxal. Para cada 30 minutos de 

monitorização deverá ser considerada uma unidade deste código, com o máximo de 4 

unidades.  

No caso de pesquisa de shunt D-E e Pesquisa de vasorreatividade o contraste 

específico com microbolhas é pago em contas médicas. 

 

Indicações: 

 

 Avaliação dos pacientes que tiveram acidente vascular cerebral ou ataque 

isquêmicotransitório; 

 Avaliação de indivíduos com risco para acidente vascular cerebral ou 

ataque isquêmico transitório; 

 Investigação de malformação arterial; 

 Esclarecimento de enxaqueca; 

 Pré e pós-procedimento (por exemplo, endarterectomia); 

 Investigação de trauma craniano e hemorragia subaracnoide;  

 Avaliação da reserva hemodinâmica das artérias cerebrais médias; 

 Avaliação da presença de embolia paradoxal na investigação de AVC 

isquêmico. 

 


