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Introdução
 Baço: maior órgão linfático do organismo
 Origem mesodérmica
 Funções: 
 vigilância imunológica
 destruição eritrócitos
 contracção esplénica → ↑ volume sanguíneo durante 

hemorragia

 Ressonância Magnética (RM): papel importante no 
diagnóstico e caracterização da patologia esplénica

 Objectivo: demonstrar e ilustrar alterações (RM) das várias 
lesões esplénicas



Introdução
 Principais Tópicos:

 Anatomia macroscópica
 Anatomia microscópica
 Técnica RM
 Variantes anatómicas, doenças congénitas
 Patologia traumática, inflamatória, vascular
 Doenças hematológicas
 Lesões benignas e malignas
 Aumento dimensional difuso



Anatomia Macroscópica
 Baço: 

 Órgão intraperitoneal, superfície serosa regular
 Ligado ao retroperitoneu por ligamentos fibroadiposos (vascularização 

própria)

 Superfícies 
 Diafragmática/frénica
 Visceral
 Frente anterior/gástrica
 Porção posterio/renal

 Hilo
 Direccionado anteromedialmente
 A e V esplénicas emergem na forma de 6 ou + ramificações vasculares
 Artéria ligeiramente superior à veia



Anatomia Microscópica
 Dois compartimentos:

 Polpa branca – localizada centralmente, linfócitos T e B
 (Zona marginal)
 Polpa vermelha – plexos vasculares constituídos por 

sinusóides venosos tortuosos



Técnica
 Semelhante ao estudo standard do abdómen

 (a) T2, aquisição rápida, half-Fourier, plano coronal
 (b) Turbo/Fast SE T2, plano axial
 (c) GRET1, fase e oposição de fase, plano axial
 (d) GRE 3D T1, antes e após administração de gadolínio iv 

(estudo dinâmico)



Técnica
 As características do baço em RM são únicas:

 Elevado conteúdo fracionário do grupo heme
 T1 e T2 longos (< IS  que o fígado em T1; > IS que o fígado 

em T2)
 Estudo dinâmico – fase arterial demonstra um padrão de 

realce serpiginoso ou arciforme; fase portal – torna-se 
homogéneo 



Variantes Normal e Doenças 
Congénitas
 Baço acessório
 10% população
 Solitários/múltiplos, geralmente < 4 cm de ø
 Localização + frequente: hilo esplénico
 DD com adenopatias: segue a mesma IS e padrão de realce 

que o baço



Variantes Normal e Doenças 
Congénitas
 Poliesplenia
 Associação com anomalias cardiovasculares e de situs

abdominal
 + frequente ♀
 Numerosos nódulos de pequenas dimensões ou massas no 

hipocôndrio esquerdo/direito



Traumatismo
 Órgão intra-abdominal que + frequentemente sofre rotura 

no contexto de traumatismos, sobretudo fechados
 estruturas ligamentares complexas
 consistência parenquimatosa esponjosa)

 Hematoma (grupo heme e seus produtos)
 Agudo: T2 + longo que o restante parênquima (portanto, > IS)
 Evolução subsequente: methemoglobina, deoxihemoglobina e 

outros produtos de degradação paramagnéticos



Traumatismo
 Órgão intra-abdominal que + frequentemente sofre rotura 

no contexto de traumatismos, sobretudo fechados
 estruturas ligamentares complexas
 consistência parenquimatosa esponjosa



Alterações Inflamatórias
 Abcessos Esplénicos
 Prevalência tem vindo a ↑ar devido ao > número de doentes 

imunodeprimidos (SIDA)
 Solitários, múltiplos ou multiloculares
 RM: lesão com IS do líquido (baixa IS em T1 e marcado 

hipersinal em T2); estudo dinâmico, mínimo realce periférico



Alterações Inflamatórias
 Candidíase
 Infecção + comum envolvendo 

o fígado e baço em doentes 
imunodeprimidos

 RM > TC na detecção de 
microabcessos por candidíase

 Múltiplas lesões < 1 cm de ø, 
hipointensas e com realce em 
anel após gadolínio iv



Alterações Inflamatórias
 Histoplasmose
 Doentes com sistema imunitário 

normal, mas > prevalência em 
imunodeprimidos

 RM: fases aguda e subaguda, lesões 
hipointensas em ambas as ponderações, 
dispersas pelo baço

 Granulomas antigos podem calcificar, 
causando alterações da IS 
características com o “blooming 
artifact” (melhor visualizado nas 
imagens GRET1, sobretudo com > TE)



Alterações Inflamatórias
 Histoplasmose
 Doentes com sistema imunitário, mas 

com > prevalência em 
imunodeprimidos

 RM: fases aguda e subaguda, lesões 
hipointensas dispersas em ambas as 
ponderações

 Granulomas antigos podem calcificar, 
causando alterações da IS 
características com o “blooming 
artifact” (melhor visualizado nas imagens 
GRET1, sobretudo com > TE)



Alterações Inflamatórias
 Sarcoidose
 Doença granulomatosa sistémica, causa desconhecida
 Sarcoidose nodular :
 hipointensidade de sinal em todas as sequências
 tornam-se + evidentes na sequência T2 FS ou na fase arterial 

após gadolínio iv
 Padrão de realce mínimo e tardio



Doenças Vasculares
 Enfarte
 Êmbolos arteriais

 anemia falciforme
 D. Gaucher
 doenças hematológicas malignas
 doenças do tecido conjuntivo
 êmbolos cardíacos
 hipertensão portal

 RM: imagem periférica hipointensa (T1 e T2), morfologia 
triangular, não realça após CIV



Doenças Vasculares
 Aneurisma Artéria Esplénica
 Causas: 
 degenerescência da média + ateromatose
 causas congénitas
 causas micóticas
 hipertensão portal
 displasia fibromuscular
 pseudoaneurismas devido a traumatismos e 

pancreatite

 RM (3D após CIV): excelente método 
de detecção e caracterização destas 
alterações



Doenças Vasculares
 Trombose Veia Esplénica
 Frequente no contexto de pancreatite (pelo menos 20 % doentes 

com pancreatite crónica)

 Mecanismo fisiopatológico: compressão e fibrose; erosão da 
parede vascular por um pseudoquisto

 Circulação colateral: varizes gástricas, esofágicas e, por vezes, 
cólicas

 RM: defeito de 
repleção endoluminal 
após CIV



Doenças Vasculares
 Malformações AV
 Clínica: sinal importante – ruído tipo máquina no quadrante 

superior esquerdo à auscultação
 RM: múltiplas estruturas demonstrando vazio de sinal em 

todas as sequências antes de gadolínio; após CIV – realce 
serpiginoso



Doenças Hematológicas
 Anemia Falciforme
 + comum raça negra
 Prevalência 0,2% (forma homozigótica) e 8-10% (forma 

heterozigótica)
 Envolvimento esplénico frequente
 RM: marcada hipointensidade de sinal, devido à deposição de 

Fe (transfusões sanguíneas)



Doenças Hematológicas
 Anemia Falciforme
 + comum raça negra
 Prevalência 0,2% (forma homozigótica) e 8-10% (forma 

heterozigótica)
 Envolvimento esplénico frequente
 Autoesplenectomia, sobretudo nos doentes homozigóticos



Doenças Hematológicas
 Hematopoiese Extramedular
 Resposta compensatória à deficiente produção celular da MO
 + frequentemente no fígado e baço
 Infiltração microscópica difusa, contudo pode haver um 

envolvimento focal tipo massa, cujas características 
dependem do estadio evolutivo da hematopoiese



Doenças Hematológicas
 Hematopoiese Extramedular
 Resposta compensatória à deficiente produção celular da MO
 + frequentemente no fígado e baço
 Infiltração microscópica difusa, contudo pode haver um 

envolvimento focal tipo massa, cujas características 
dependem do estadio evolutivo da hematopoiese

 Lesões activas: IS intermédia em T1, elevada IS em T2 e 
realce intermédio após CIV

 Lesões crónicas: baixa IS em T1 e T2, podendo não sofrer qq 
realce (geralmente < IS em fase do que em oposição de fase, 
devido ao seu elevado conteúdo de Fe)



Doenças Hematológicas
 Hematopoiese Extramedular

 Lesões activas: IS intermédia em T1, elevada IS em T2 e realce 
intermédio após CIV

 Lesões crónicas: baixa IS em T1 e T2, podendo não sofrer qq realce 
(geralmente < IS em fase do que em oposição de fase, devido ao 
seu elevado conteúdo de Fe)



Lesões Benignas
 Quisto Esplénico
 Quistos epidermóides e parasitários
 RM: T1 e T2 + longos que o restante parênquima; sem efeito 

de realce após gadolínio iv (útil quando ecografia e TC com 
achados equívocos/duvidosos)



Lesões Benignas
 Hemangioma
 Lesão benigna esplénica + frequente
 Hipointenso em T1 e hiperintenso em T2, em relação ao restante 

parênquima
 Estudo dinâmico: realce globular, centrípeto e progressivo, com 

preenchimento uniforme em fase tardia



Lesões Benignas
 Hemangioma
 Lesão benigna esplénica + frequente
 Hipointenso em T1 e hiperintenso em T2, em relação ao restante 

parênquima
 Estudo dinâmico: realce globular, centrípeto e progressivo, com 

preenchimento uniforme em fase tardia

 Hemangiomatose difusa: 
 manifestação de uma angiomatose sistémica (S. Klippel-Trénaunay-Weber, 

Kasabach-Merritt-like, Turner) 
 menos frequentemente, com envolvimento confinado ao baço
 por vezes, acompanhada de graves distúrbios provas coagulação



Lesões Benignas
 Hemangioma
 Lesão benigna esplénica + frequente
 Hipointenso em T1 e hiperintenso em T2, em relação ao restante 

parênquima
 Estudo dinâmico: realce globular, centrípeto e progressivo, com 

preenchimento uniforme em fase tardia



Lesões Benignas
 Hamartoma
 Lesão assintomática, geralmente única, composta por uma 

mistura de estruturas esplénicas normais (polpas branca e 
vermelha)

 Frequentemente associado à Esclerose Tuberosa
 RM: hipersinal heterogéneo em T2; realce difuso em fase 

arterial e uniforme em fase tardia



Lesões Malignas
 Sarcoma
 Angiossarcomas esplénicos –
 extremamente raros
 Px pobre
 muito agressivos, 

manifestando-se com 
metastização generalizada e 
rotura esplénica

 RM: baixa IS em T1 e 
hipersinal heterogéneo em T2; 
realce marcadamente 
heterogéneo após gadolínio iv



Lesões Malignas
 Linfoma
 Lesão esplénica maligna + frequente
 Depósitos linfomatosos apresentam a mesma IS que o 

parênquima normal; estudo dinâmico torna-os aparentes
 Envolvimento difuso – áreas de realce geográficas irregulares
 Doença multifocal – múltiplas lesões focais hipointensas 

relativamente ao parênquima (realce uniforme/arciforme)



Lesões Malignas
 Metástases
 Pouco frequentes
 RM: lesões hipo/isointensas em T1 e hiperintensas em T2; o 

padrão de realce depende do tipo de tumor primitivo



Esplenomegália
 Linfoma, Leucemia
 Malária
 Hipertensão portal
 Doenças metabólicas (D. Gaucher)



Esplenomegália
 Hipertensão portal
 Achados associados: hepatopatia crónica e ingurgitamento 

dos vasos hilo esplénico
 RM: geralmente, realce parenquimatoso homogéneo



Esplenomegália
 Hipertensão portal
 Corpos de Gamna-Gandy: depósitos de hemossiderina (9-12% 

doentes com HT Portal); focos milimétricos hipointensos nas 
várias sequências



Esplenomegália
 D. Gaucher
 AR, deficiência da enzima glucocerebrosidase, levando à 

acumulação de glucocerebrósidos nas células do SRE 
(hepatoesplenomegália)

 RM: baixa IS em T1 e IS intermédia em T2, em relação ao 
parênquima normal

 Clusters nodulares células de Gaucher: isointensos em T1 e 
hipointensos em T2

 Zonas de enfarte e fibrose: podem mostrar um padrão 
multifocal



Esplenomegália
 D. Gaucher

Clusters nodulares células de Gaucher



Conclusão
 A RM apresenta-se como um excelente método imagiológico 

no diagnóstico, avaliação e caracterização da patologia 
esplénica


