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As formas de se reduzir a possível exposição dos trabalhadores são: tempo, distância e blindagem. 
Tempo de exposição: a redução do tempo de exposição ao mínimo necessário, para uma determinada técnica de 
exames, é a maneira mais prática para se reduzir a exposição à radiação ionizante. No gerenciamento de um serviço 
de radiologia, o rodízio dos técnicos durante os procedimentos de radiografia em leito de UTI é uma forma de 
limitar-se à exposição dos técnicos aos raios-x. 
Distância da fonte: quanto mais distante da fonte de radiação, menor a intensidade do feixe. A intensidade de 
radiação é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre o ponto e a fonte. 
Blindagem – blindagem individual: os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) são obrigatórios nos serviços de 
radiologia conforme as normas da Vigilância Sanitária. Dentre eles podemos citar: óculos Pb, protetor de tireoide, 
dosímetro TLD, avental de Pb e saiote de Pb. São constituídos com lâminas de chumbo ou serem flexíveis, quando 
confeccionados em borracha enriquecida com chumbo. A espessura dos aventais de proteção pode variar de 0,25 a 
0,5 mm de chumbo, em função de necessidade de proteção radiológica. O chumbo (Pb) é o elemento mais 
empregado como barreira de proteção em função da sua densidade (11,35 b/cm3) e elevado número atômico 
(Z=82). Aventais de 0,5 mm equivalentes de Pb são altamente eficientes para baixas energias e permitem passar 
apenas 0,32% da radiação para uma fixa de 70 kVp e 3,2% para 100 kVp. Atualmente, a legislação preconize que o 
dosímetro individual seja utilizado por cima do avental de chumbo. O peso desses aventais pode variar de 2,5 a 7,0 
kg. Aos profissionais que os utilizam por longos períodos, sugere-se que os aventais sejam dotados de um cinto para 
redistribuir o peso.  
Blindagem para pacientes: a proteção dos pacientes através do uso de acessórios é obrigatória. O protetor de 
gônadas deve ser usado em pacientes em idade reprodutiva, se a linha das gônadas não estiver próxima do campo 
primário de irradiação, para que não ocorra interferência no exame. A utilização de saiotes plumbíferos em 
pacientes submetidos aos raios-x é uma forma barata e eficaz de proteção.  
Blindagem das áreas: as barreiras de proteção radiológica devem ser calculadas inicialmente para a exposição 
primária do feixe de radiação, de radiação espalhada e da radiação de fuga. As salas de raios-x devem ser blindadas 
com chumbo ou equivalente em barita. Pisos e tetos em concreto podem ser considerados como blindagens, 
dependendo da espessura da laje, tipo concreto (vazado ou não), distância da fonte, geometria do feixe e fator de 
ocupação das áreas acima e abaixo da sala de raios-x. O chumbo possui densidade 11,35 g/cm3, o concreto de 2,2 
g/cm3. A escolha do uso da massa baritada com relação ao lençol de chumbo está, em geral, relacionada à 
minimização de custo. 
 

Efeitos determinísticos: na maioria dos órgãos e tecidos do corpo há um processo contínuo de perda e substituição 
de células. A radiação aumenta a destruição celular, mas esta pode ser fisiologicamente compensada por um 
aumento na taxa de reposição, sem maiores consequências para o organismo. Quando a redução do número de 
células impede a função normal do órgão ou tecido, aparecem os efeitos clínicos. Alguns efeitos são de natureza 
funcional e podem ser reversíveis (distúrbios glandulares, efeitos neurológicos, danos vasculares). Quando o dano 
provocado pela exposição à radiação é grande e atinge um tecido vital, o indivíduo pode morrer. A imediata relação 
“causa e efeito”, entre a exposição de um organismo a uma alta dose de radiação ionizante e os sintomas atribuídos 
à perda das funções de um tecido biológico caracterizam o que se chama de efeitos determinísticos. Ao menos que a 
dose de radiação seja muito alta, a maioria das células não morre imediatamente, mas continua funcionando até 
tentar se dividir. Em tecidos com alta taxa de divisão celular, como os tecidos de revestimento, medula óssea e 
células germinativas, os danos ao DNA, muitas vezes, impedem a reposição do tecido lesado. Estes tecidos são os 



 

 

mais afetados após irradiações agudas, apresentando efeitos precoces. Em tecidos constituídos principalmente por 
células nervosas, ósseas, tecido muscular e células hepáticas, as divisões celulares são pouco frequentes e algumas 
lesões no genoma podem ocorrer sem maiores consequências. Nestes tecidos os efeitos determinísticos são 
observados menos frequentemente e aparecem mais tardiamente. Por outro lado, tecidos diferenciados 
apresentam menor grau de recuperação quando seriamente danificados. Os efeitos determinísticos apresentam um 
limiar de dose. O efeito é clinicamente observável apenas quando a dose da radiação é acima deste limiar. A 
magnitude do limiar depende da taxa de dose, do órgão irradiado e do efeito clínico. O intervalo para o 
aparecimento dos sintomas, sua natureza e sua severidade também dependem destes fatores, assim como da 
natureza da radiação. O limiar é diferente entre diferentes indivíduos devido à diferença de sensibilidade entre os 
mesmos. A probabilidade de ocorrência (números de indivíduos afetados) aumenta rapidamente com doses 
crescentes, acima do limiar, até que 100% das pessoas expostas apresentem os efeitos. A severidade do dano é 
proporcional à dose, a partir do limiar. Por exemplo, os efeitos na pele são: eritema (de 3 a 5 Gy), descamação 
úmida (20 Gy) e necrose (50 Gy). A morte após exposições agudas, não ocorre com doses inferiores a 1 Gy. Outros 
efeitos determinísticos têm limiares de dose superiores a 0,5 Gy. “Para doses maiores do que 0,5 Gy (50 rad) o efeito 
da radiação é chamado determinístico ou mais comumente, não estocástico.” Esse tipo de efeito geralmente resulta 
na morte celular. Para efeitos determinísticos, as principais fontes de informação no homem vêm de estudos sobre 
os efeitos: colaterais da radioterapia, nos radiologistas pioneiros, das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki e 
de graves acidentes nucleares. São usadas, ainda, informações obtidas a partir de estudos com micro-organismos, 
células isoladas crescidas in vitro ou animais. Efeitos estocásticos: para baixas taxas de exposição, com valores de 
dose menores do que 0,5 Gy, os efeitos deletérios das radiações são estocásticos, podem causar efeitos somáticos e 
hereditários. O dano ao DNA de uma única célula pode gerar uma célula transformada que mantém preservada a 
capacidade de reprodução. Há uma probabilidade pequena de que esta célula desenvolva uma condição maligna 
(câncer). Uma única alteração em uma base, a deleção de pequenas regiões ou perda de fragmentos 
cromossômicos, pode levar, por exemplo, à perda de “genes supressores de tumores”. Geralmente, tumores 
originam-se de uma única célula. Assim, um só evento pode ser suficiente e, por causa disso, os efeitos estocásticos 
das radiações ionizantes não apresentam limiar de dose. Qualquer dose de radiação, mesmo muito pequena, pode 
resultar em efeito estocástico. Quanto maior a dose, maior a probabilidade de ocorrência. São cumulativos. Para 
minimizar a probabilidade de ocorrência de efeitos estocásticos, a proteção radiológica deve ser empregada de tal 
forma que a dose de radiação seja mais baixa possível, levando-se em conta o princípio do ALARA – acrômio para As 
Low As Reasonably Achievable, que significa: tão baixo quanto possivelmente exequível. Os efeitos estocásticos 
como a carcinogênese e danos genéticos são os mais importantes. A indução do câncer pela radiação verificada em 
um indivíduo exposto é chamada efeito somático. Os tecidos mais suscetíveis à indução de malignidades são a 
medula óssea, a mucosa do trato gastrintestinal, o tecido mamário, as gônadas e os tecidos linfáticos. O risco de 
câncer é maior para crianças que para adultos e a radiação pode induzir tantos tumores benignos quanto malignos. 
O tempo de latência para indução do câncer é maior para tumores sólidos do que para leucemia, e pode surgir em 
poucos anos. A indução de câncer de tireoide pela radiação é mais frequente para mulheres e crianças do que para 
homens. De acordo com a publicação nº 26, de 1997, da Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP), o 
risco de que a radiação possa induzir um câncer fatal foi estimado em 1,25% por Sievert (Sv) para a exposição de 
corpo inteiro. Risco fetal: o risco fetal para mulheres grávidas expostas à radiação depende do período da gestação 
em que ocorreu a exposição. O resultado mais provável da exposição à radiação durante os dez primeiros dias pós-
concepção é a morte uterina prematura. O feto é mais vulnerável à indução de anomalias congênitas pela radiação 
durante o primeiro trimestre, mais especificamente de 20 a 40 dias após a concepção. Considera-se que, quando o 
número de células do embrião é pequeno, a probabilidade de efeito é maior, pois a multiplicação celular é mais 
intensa. A microcefalia induzida pela radiação é o efeito mais provável, quando a exposição ocorre no período 
gestacional de 50 a 70 dias após a concepção. No caso de retardo mental e de crescimento, isso ocorre para 70 a 
150 dias. O maior efeito após 150 dias é o aumento do risco de malignidades infantis. O risco de anormalidades 
congênitas é baixo quando a exposição é menor do que 1 mGy. Para doses maiores do que 1 mGy recebidas pelo 
feto no segundo ou terceiro trimestre da gravidez, o risco de leucemia pode ser aumentado em mais de 40%. Para 
doses maiores do que 100 mGy aumenta o risco de malformação congênita. Nesse caso, considera-se a 
possibilidades de interrupção de gravidez. 
 
 
 



 

 

 
A unidade da dose absorvida é o gray (Gy). A unidade utilizada em radioproteção para quantificar a dose efetiva é o 
sievert (Sv) 1 milisievert (mSv) corresponde a 1/1000 Sv. O valor médio da dose anual devido à radioatividade 
natural em todo o mundo varia de 1 mSv a 5mSv. 1 microsievert ( Sv) corresponde a 1/1000 de um milisievert. A 
dose típica em uma radiografia de tórax é de 20 Sv. Taxa de dose se a pessoa permanece duas horas em uma área 
com taxa de dose de 10 Sv/h, então ela receberá uma dose de 20 Sv. 
 
Fontes:  

 SEARES, Marcelo Costa; FERREIRA, Carlos Alexsandro. A importância do conhecimento sobre radioproteção pelos 
profissionais da radiologia. CEFET, Núcleo de Tecnologia Clínica, Florianópolis, 2002. 

 Disponível em: http://www-ns.iaea.org/tech-areas/communication-networks/orpnet/radiation-protection-posters 
asp. 

 Disponível em: http://www-ns.iaea.org/tech-areas/communication-networks/orpnet/documents/poster-diagnostic-
radiology-pr.pdf. 

 BUSHONG, Stewart C. Radiologic science for technologists: physics, biology, and protection. Elsevier Health 
Sciences, 2013. 
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 As formas de radioproteção – Valor: 10,00 pontos 

 Efeitos biológicos da radiação e quando ocorre – Valor: 10,00 pontos 

 Principais unidades de dose elencadas nos pôsteres da AIEA – Valor: 8,00 pontos 
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A oferta de oxigênio (DO2) é a quantidade de oxigênio transportado ao corpo por minuto. É determinada pelo 
conteúdo arterial de oxigênio pelo débito cardíaco. 

Débito cardíaco é a quantidade de sangue bombeado pelo coração a cada minuto para atender às necessidades 
metabólicas corporais como de oxigênio e nutrientes. É representado pela fórmula: Débito Cardíaco (DC) = 
Frequência Cardíaca (FC) x Volume Sistólico (VS) ou volume de ejeção. O conceito de frequência cardíaca é 
determinado pelo número de batimentos cardíacos por unidade de tempo; geralmente é expressa em Batimentos 
Por Minuto (BPM). Volume sistólico é a quantidade de sangue ejetada do ventrículo esquerdo em uma contração. O 
volume sistólico é determinado por três elementos: pré-carga, contratilidade e pós-carga. A pré-carga é a tensão ou 
a quantidade de estiramento das fibras do miocárdio no final de uma diástole imediatamente antes de uma 
contração ventricular. A contratilidade refere-se à força e à eficiência da contração do músculo cardíaco. A pós-carga 
é a resistência do fluxo de saída do sangue proporcionado pelas artérias e precisa ser vencida pelos ventrículos 
durante a contração. 
 
Fontes:  

 CARLOTTI, Ana Paula C.P. Choque em crianças. Simpósio: Emergências Pediátricas Capítulo IV. Medicina (Ribeirão 
Preto) 2012;45(2): 197-207. 

 Disponível em: http://revista.fmrp.usp.br/2012/vol45n2/Simp4_Choque%20em%20Crian%E7as.pdf. Acesso em: 
11/12/2016. 

 JEVON, Philip. Monitoramento do paciente crítico. 2ªed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 OLIVEIRA, Marcos Angelus Januzzi, et al. Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica. Belo Horizonte: Folium, 2013. 

 VIANA, Renata A. P. P.; WHITAKER, Iveth Y., el al. Enfermagem em Terapia Intensiva: práticas e vivências. Porto 
Alegre: Artmed, 2011.  
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 Conceito de oferta de oxigênio (DO2) – Valor: 5,00 pontos 

 Débito Cardíaco – Valor: 4,00 pontos 

 Fórmula do débito cardíaco – Valor: 4,00 pontos 

 Conceituação dos componentes da fórmula – Valor: 7,50 pontos 

 Elementos que determinam os componentes – Valor: 7,50 pontos 
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Torna-se necessário dissertar coerentemente a respeito do projeto de instalações prediais de águas pluviais 
abordando: 
Fatores meteorológicos: é necessário  saber a intensidade pluviométrica local, bem como o período de retorno e a 
direção do vento que ocasionar maior quantidade de chuva interceptada. 

Vazão de projeto: a ser calculada pela fórmula 
60

Axi
Q  , sendo Q a vazão de projeto, i é a intensidade 

pluviométrica e A é a área da bacia de contribuição.  
Cobertura horizontal de laje: deve-se  evitar o empoçamento, ter declividade mínima de 0,5%, mais de uma saída e 
usar ralos hemisféricos (quando inviável a utilização de ralos planos) ou ralos planos.  
Calhas: devem ter inclinação uniforme mínima de 0,5% e o dimensionamento deverá ser feito pela fórmula de 
Manning-Strickler.  
Condutores verticais de águas pluviais: devem ser projetados em uma só prumada quando possível; é necessário 
usar curvas de 90° de raio longo ou curvas de 45°; devem ser previstas peças de inspeção; o diâmetro mínimo é de 
70 mm. 
Condutores horizontais de águas pluviais: dimensionar com declividade mínima de 0,5% e lâmina d’água com 2/3 do 
diâmetro interno do tubo. Nos tubos aparentes devem ser previstas inspeções. A ligação entre condutores 
horizontais e verticais deve ser feita por curva de raio longo. 
Materiais usados como condutores de águas pluviais:  

 calhas – chapa de aço galvanizado, chapas de cobre, folhas de flandres, aço inoxidável, alumínio, PCV rígido, fibra 
de vidro, concreto ou alvenaria. 

 condutores verticais – ferro fundido, PVC rígido, aço galvanizado, cobre, chapa de aço galvanizado, folha de 
flandres, aço inoxidável, alumínio ou fibra de vidro.  

 condutores horizontais – ferro fundido, PVC rígido, aço galvanizado, concreto ou alvenaria. 
 
Fonte: CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. 6ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2014, páginas 270, 271, 
275 e 277. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 28,00 pontos 

 Fatores meteorológicos – Valor: 5,00 pontos 

 Vazão de projeto – Valor: 5,00 pontos 

 Cobertura horizontal de laje – Valor: 4,00 pontos 

 Calhas – Valor: 4,00 pontos 

 Condutores verticais de águas pluviais – Valor: 4,00 pontos 

 Condutores horizontais de águas pluviais – Valor: 4,00 pontos 

 Materiais usados como condutores de águas pluviais – Valor: 2,00 pontos 
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Em primeiro lugar, a eficácia vacinal global foi de 56%, o que é considerada baixa, principalmente se levarmos em 
conta que o Brasil é um país tropical e endêmico para dengue. Em parte, é possível que esse resultado se deva ao 
desempenho insatisfatório do efeito protetor da vacina contra o sorotipo 2. Todos os quatro sorotipos de dengue 
circulam no Brasil e, caso a próxima epidemia de dengue tenha predomínio desse sorotipo, toda a população não 
estaria protegida. O resultado da medida estatística de associação (0,41, com intervalo de confiança (IC 95%) 
variando, entre 0,28-0,54) aponta a comprovação científica acerca do efeito protetor da vacina, sendo ela 
significantemente melhor que placebo. No entanto, pelo percentual de eficácia, isso não é suficiente para uma 
aprovação. Outro aspecto relevante que deve ser levado em consideração no julgamento da aprovação é o período 
de tempo do estudo. Sabe-se que 13 meses é um período muito curto para uma avaliação mais fidedigna sobre os 
efeitos de uma vacina, principalmente quanto à segurança. Como o texto diz, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) preconiza que é possível que a resposta imune de vacinas confira predisposição à doença grave e esse risco 
pode aumentar com o tempo. Por fim, a informação que diz “o efeito protetor da CYD-TDV pode ser comprometido 
pelo sorotipo do vírus ou ainda pelo status de soronegatividade prévio ao recebimento da vacina” refere-se ao fato 
de que a eficácia da vacina pode ser reduzida em função do sorotipo do vírus (por exemplo, sorotipo 2, conforme 
dito anteriormente) ou, ainda, pela ausência de contato prévio das crianças com, pelo menos, um tipo de vírus. Com 
base nessas informações, a ANVISA não tomou a decisão correta ao aprovar a vacina, basicamente por dois motivos: 

 as evidências disponíveis não garantem a imunização da população em questão pelo período de 1 ano; e, 

 alguns elementos não são suficientes para uma conclusão fidedigna acerca da eficácia e segurança a longo prazo 
da CYD-TDV.  

 
Fontes:  

 COSTA VG, MARQUES-SILVA AC, FLORIANO VG, MORELI ML. Safety, immunogenicity and efficacy of a 
recombinant tetravalent dengue vaccine: A meta-analysis of randomized trials. Vaccine 2014;32:4885-92.  

 HADINEGORO SR, Arredondo-García JL, CAPEDING MR, et al.  Efficacy and long-term safety of a dengue vaccine 
in regions of endemic disease. N Engl J Med 2015; 373(13):1-12. 

 VILLAR L, Dayan GH, Arredondo-García JL, et al. Efficacy of a tetravalent dengue vaccine in children in Latin 
America. N Engl J Med 2015;372(2):113-23. 
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 Decisão da ANVISA com base em uma análise global das informações – Valor: 8,00 pontos 

 Interpretação do resultado estatístico da eficácia vacinal – Valor: 10,00 pontos 

 Possíveis fatores que podem ter ocasionado a falha da vacina – Valor: 10,00 pontos 
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Os cânceres de pele são os mais frequentes no Brasil; porém, apresentam altas taxas de cura quando detectados 
precocemente. Infelizmente, devido à imperícia no diagnóstico precoce por parte de profissionais de saúde e da 
falta de exames diagnósticos que apresentem boa sensibilidade, essas doenças nem sempre são devidamente 
notificadas. 
As causas desses cânceres são quase que exclusivamente a exposição aos raios ultravioletas do sol; porém, a 
exposição a agentes químicos e radiação ionizante também pode contribuir com novas ocorrências. A grande 
maioria dos casos se dá em áreas como cabeça, pescoço e membros, sendo os carcinomas basocelulares os cânceres 
de pele mais comuns, seguidos pelo carcinoma epidermoide. Apesar de elevada incidência, ambos apresentam 
baixas taxas de letalidade. Pessoas de pele clara correm maior risco, sendo esses cânceres menos incidentes em 
pessoas negras (com exceção a pessoa já portadora de outras patologias cutâneas). Quanto à idade é também mais 
comum em população maior de 40 anos, sendo raro em crianças e, por fim, a ocorrência entre homens é muito 
maior do que entre mulheres. 
A exposição ocupacional ou recreacional à luz solar é, certamente, um dos principais fatores de risco; porém, 
condições genéticas e de imunodepressão também podem associar-se à incidência dessa doença. Feridas que 
demoram a cicatrizar, variação de coloração em pintas ou outros sinais cutâneos, manchas que descamam, sangram 
ou apresentam prurido são sintomas que merecem atenção de dermatologistas, pois são sinais clínicos de relevância 
ao câncer de pele. Na maioria das vezes, é um câncer previnível.  
Pessoas de pele clara devem usar filtros solares com fatores de proteção mínima de 15 em áreas da pele expostas ao 
sol de forma cotidiana. Uso de chapéus e restrição à exposição solar das 10h às 16h também podem refletir como 
boas medidas de prevenção. 
Histórico familiar e predisposições genéticas devem ser acompanhados com objetivo de detecção de mudanças na 
pele e um diagnóstico precoce, via exames clínicos ou laboratoriais como a dermatoscopia, microscopia de 
epiluminescência, entre outros. 

 
Fonte: Manual de Oncologia Clínica da União Internacional Contra o Câncer (UICC). 8ª edição. Editores: Pollock RE, 
et al. Fundação Oconcentro de SP. 
 
TÁBUA DE CORREÇÃO – ASPECTOS TÉCNICOS – 28,00 pontos 

 Etiologia – Valor: 5,00 pontos 

 Perfil anatômico de ocorrência – Valor: 5,00 pontos 

 Variáveis biológicas de risco – Valor: 5,00 pontos 

 Análise sobre a história natural – Valor: 5,00 pontos 

 Sintomas e valores preventivos para o desenvolvimento do seu projeto – Valor: 8,00 pontos 
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Tendo em vista o problema apresentado, os critérios de seleção adequados apresentam-se citados a seguir. Os seis 
critérios a serem propostos devem ser escolhidos entre eles. 
Critérios relativos ao conteúdo: 

 a atualização: refere-se à frequência de atualização da fonte, o que demonstra a ocorrência de revisões 
constantes e comprova a atualidade das informações; 

 a autoridade: refere-se ao responsável pela disponibilização da fonte de informação, o que assegura reputação às 
informações quando estas provêm de organizações ou instituições referenciadas;  

 o propósito: refere-se à motivação dos autores na criação da fonte e compreende a especificação clara de 
objetivos e tendências; 

 a confiabilidade: refere-se à relação entre a área de atuação da autoridade e o conteúdo informacional 
disponibilizado na fonte; e, 

 a cobertura: refere-se à profundidade de abordagem do conteúdo referenciando aspectos como amplitude, 
exatidão, completeza e conteúdo genérico ou específico. 

 

Critérios relativos à apresentação: 

 a organização: refere-se à interface amigável e à possibilidade de acesso em níveis diferenciados (simples, 
intermediário e avançado); 

 o suporte: refere-se ao apoio aos usuários na solução de problemas e respostas às perguntas que surgem quando 
a fonte é usada; 

 o design: refere-se a atributos como nitidez, tamanho da fonte, identificação clara de imagens, facilidade de uso, 
originalidade de sons e imagens e estabilidade de layout;   

 a navegabilidade: refere-se à facilidade de orientação de usuários dentro e fora da fonte; e, 

 a acessibilidade: refere-se à oferta de recursos que auxiliem pessoas portadoras de deficiência no uso das fontes, 
bem como opções de consulta em outros idiomas. 

 
Fontes:  

 OLIVEIRA, Jacqueline Pawlowski et al. Fontes de informação especializada em saúde: proposta de critérios para 
avaliação. In: MEDINFO lll COLÒQUIO INTERNACIONAL,: a Medicina na era da informação, 2014, Salvador. 
Anais...[s,n.] 2014. 

 LOPES, I. L. Novos paradigmas para avaliação da qualidade da informação em saúde recuperada na Web. Ciência 
da Informação, v. 33, n. 1, p. 81-90, jan./abril 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ci/v33n1/v33n1a10. 
pdf. Acesso em: 20 dez. 2016. 

 TOMAÉL, M. I.; VALENTIN, M. L. P. (orgs.) Avaliação de fontes de informação na internet. Londrina, Eduel, 2004.  

 VERGUEIRO, W. Seleção de materiais de informação. 3. ed. Brasília: Briquet de Lemos Livros, 2010. 
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Deve-se colher sequencialmente em locais diferentes, duas a três hemoculturas. Cuidados que se deve ter: colher 
antes da antibioticoterapia ou, antes da próxima dose de antibiótico. Quando possível, deve-se suspender o 
antibiótico por 24-48h para realizar a coleta. Colher preferencialmente no início pródromos febris ou da ascensão do 
pico. Em casos graves, pode ser coletada a qualquer momento, não sendo obrigatório o pico febril. A colheita deve, 
preferencialmente, ser efetuada num local limpo; todo o equipamento deve estar acomodado num recipiente 
limpo; o equipamento potencialmente reutilizável (exemplo: torniquete) deve ser limpo e descontaminado 
previamente; efetuar lavagem correta das mãos; colocação de material de proteção individual; escolher o local a 
puncionar e efetuar uma correta desinfecção da pele com álcool 70% de forma circular e de dentro para fora, 
durante 30 segundos. Aplicar solução de iodo (tintura de iodo 1% a 2%, PVPI 10% ou clorexidina alcoólica, também 
com movimentos circulares e dentro para fora). Para ação adequada do antisséptico, deixar secar por um ou dois 
minutos antes de efetuar a coleta. Remover os selos das tampas dos frascos de hemocultura e fazer assepsia prévia 
nas tampas com álcool 70%. Garrotear o braço do paciente e selecionar uma veia adequada e não palpar a veia 
depois da desinfecção. Coletar a quantidade de sangue e o número de amostras recomendadas de acordo com as 
recomendações descritas ou descriminadas no pedido médico. Inocular o sangue colhido, sem mudar a agulha, não 
ultrapassando a condição recomendada pelo fabricante. Após a colheita, remover a solução residual de PVPI ou 
clorexidina alcoólica do braço do paciente com álcool 70% para evitar reação alérgica. Descartar a luva estéril. Lavar 
as mãos. Identificar cada frasco com todas as informações padronizadas e enviar ao laboratório juntamente com a 
solicitação médica devidamente preenchida.                                                   
 
Fontes:  

 Hemocultura: recomendações de coleta, processamento e interpretação dos resultados. Maria Rita Elmor de 
Araujo. J Infect Control 2012; 1 (1): 08-19. 

 Disponível em: http://www.iqg.com.br/pbsp/img_up/01355393320.pdf. 

 Hemoculturas. Paulo Manuel Ferreira da COSTA, Maria Eufémia Quelhas de Carvalho CALMEIRO, Rosa Maria 
Santos da SILVA. REVISTA DE SAÚDE AMATO LUSITANO 2013; 32:25-30. Pág. 26 e 27. 

 Disponível em: http://www.ulscb.min-saude.pt/media/6559/artigo_revisao_2.pdf. 

 Procedimento Opercional de Coleta de Hemocultura. Ivanilda Silveira de Aquino. Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar Conjunto Hospitalar de Sorocaba. 

 Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/resources/chs/dir.tecnico-de-departamento/protocolo-medico/ 
hemocultura_coleta.pdf. 
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De acordo com o quadro apresentado, o diagnóstico é de coma hiperosmolar não cetótico (ou coma hiperosmolar 
hiperglicêmico). E, dentre as principais causas (nos pacientes diabéticos), podemos citar: processos infecciosos, 
doenças agudas de qualquer natureza, acidentes vasculares cerebrais, traumatismos físicos, traumas cirúrgicos, 
infarto agudo do miocárdio e processos neoplásicos. Com os dados do enunciado, podemos suspeitar do diagnóstico 
de coma hiperosmolar não cetótico, pelo quadro de desidratação associada ao aumento de osmolaridade 
plasmática com pH normal, diante de um paciente sabidamente diabético.  
Em relação aos principais diagnósticos diferenciais, podemos destacar: cetoacidose diabética, acidose láctica, 
acidose urêmica e cetoacidose alcoólica. 
E, finalmente, como tratamento, o objetivo primordial é a manutenção da perfusão tecidual, que pode estar muito 
comprometida, tanto pela desidratação quanto por possível infecção associada. O paciente tem de estar 
monitorizado, aferindo de hora em hora a pressão arterial, a frequência cardíaca, a temperatura, o débito urinário, a 
pressão venosa central e a glicemia capilar. A cetonúria deve ser monitorada com frequência. Após quatro horas, 
novo perfil bioquímico deverá ser solicitado. A base do tratamento do coma hiperosmolar é a reposição hídrica, a 
qual pode levar à redução significativa da hiperglicemia, independentemente da administração de insulina. Porém, 
esta reposição hídrica deverá ser feita com cautela, de acordo com presença (ou não) de congestão pulmonar, 
pressão arterial, débito urinário, peso corporal etc. Além do mais, deve-se considerar os danos ao sistema nervoso 
central causados por uma rápida reposição hídrica. A insulina deve ser administrada em pequenas doses e sempre 
de ação rápida (insulina regular), inicialmente 10 unidades endovenosa e, posteriormente, seguir o esquema 
intramuscular (quando a perfusão tecidual já estiver restabelecida), ou solução endovenosa de insulina regular 
diluída em soro fisiológico para correr em bomba de infusão, até atingir valores próximos a 250 mg/dl. A reposição 
de potássio deverá ser guiada pelo seu nível sérico; porém, a perda deste íon é grande e a hipopotassemia deve se 
acentuar com o uso de insulina. Por fim, a antibioticoterapia de devida escolha deve ser administrada. 
 
Fonte: Elias Knobel, Condutas no paciente grave, pág. 453-459. 3ª edição. 
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Os tumores localizados na linha média cerebral podem causar compressão do sistema ventricular e produzir 
sintomas de hipertensão intracraniana: cefaleia (geralmente matutina, exacerbada por manobra de Valsalva), 
vômitos, anorexia, perda de peso, modificações comportamentais e de personalidade, letargia, paralisia de nervo 
abducente e papiledema. Toda cefaleia de início agudo (menor que seis meses), sempre localizada na mesma região, 
progressiva, que acorda o paciente durante a noite, e piora pela manhã, deve chamar atenção para a hipertensão 
intracraniana. Com a progressão dessa hipertensão intracraniana, surgem os sinais clássicos da síndrome de 
Cushing, que traduzem uma disfunção de tronco encefálico com iminência de herniação: bradicardia, hipertensão 
arterial e alterações do ritmo respiratório.  
Os quadros graves e agudos de hipertensão intracraniana descompensada são identificados pelas síndromes de 
herniação, que definem uma emergência médica; a saber: a herniação transtentorial, onde clinicamente há 
depressão do nível de consciência, midríase ipsilateral, postura de decorticação e hemiparesia ipsilateral. A 
herniação central, que a clínica é composta por redução do nível de consciência, pupilas mióticas e respiração de 
Cheyne- Stokes. Com a progressão caudal da herniação, desenvolvem-se a hiperventilação neurogênica e a postura 
de descerebração. A herniação tonsilar é composta inicialmente por rigidez nucal e torcicolo, posteriormente com 
perda de consciência, opistótono, ritmo respiratório irregular (Biot) e apneia. E, por fim, a herniação do giro do 
cíngulo, onde ocorre deslocamento da porção inferior do hemisfério cerebral para o lado contralateral através da 
foice do cérebro, ocorrendo a compressão da artéria cerebral anterior e veia cerebral média, resultando em paresia 
de um ou de ambos os membros inferiores.  
 
Fontes:  

 Nelson Textbook of pediatrics 20ª edition, Robert M.Kliegman. 

 Neurologia Infantil, 4ª edição, Aron Diament e Saul Cypel. 

 Tratado de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria 3ª edição, Fabio Ancona. 

 Disponível em: http://revista.fmrp.usp.br/1998/vol31n4/hipertensao_intracraniana.pdf. 
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A atenuação dos feixes de raios-x define as diferentes densidades teciduais; no que tange a tomografia 
computadorizada temos a escala Hounsfield ou o H.U. (Hounsfield Unit). Na escala Hounsfield, considera-se que a 
água apresenta uma densidade neutra na imagem tomográfica. Deste modo, os tecidos de maior densidade são 
decodificados com um número positivo pelo tomógrafo e chamados hiperdensos, enquanto os tecidos com 
densidade inferior à água recebem um número negativo e são denominados hipodensos. A densidade da medula 
óssea varia de –20 a –40, devido à grande quantidade de tecido adiposo. Na presença de um tumor na região, 
aumentam a densidade tecidual e o valor numérico da escala. Um cisto apresenta um número próximo a zero, já 
que o fluido cístico compõe-se preponderantemente por água. No caso do tecido, este deve correlacionar com o 
tecido ósseo, o músculo e a agulha para a biopsia e basicamente se apresentam com densidades distintas do tecido 
que compõe, anatomicamente, os adjacentes.  
Os tomógrafos de primeira geração, translação / rotação, feixe colimado, único detector, 5 min. para produção de 
uma imagem; segunda geração, translação/rotação, feixe em forma de leque, arranjo de detectores, 30 seg. para a 
produção de uma imagem; terceira geração, rotação, feixe em forma de leque, arranjo de detectores, produção de 
imagem em menos de um segundo, artefatos tipo anel; quarta geração, rotatórios, estacionários, feixe em forma de 
leque, arranjo de detectores, produção de imagem em fração de segundos.  
Tomógrafos multicortes: basicamente apresentam anéis deslizantes. A tecnologia dos equipamentos multicanais, os 
anéis deslizantes e a possibilidade de reconstrução em multiplanos facilitam a biópsia e, por sua vez, a acurácia. 
Artefatos de movimento: não há artefatos de movimento, melhora na detecção de lesões, volume parcial reduzido. 
Remove registros errados devido à respiração, reconstrução em intervalos arbitrários do eixo Z. Reconstrução em 
intervalos superpostos do eixo Z. Reconstruções menores que o intervalo das imagens.  
Contrate endovenoso otimizado: dados obtidos durante o pico do reforço reduzem o volume necessário do agente 
do contraste.  
Imagens multiplanares: reconstrução de melhor qualidade, melhora na passagem do paciente. 
 
Fontes:  

 GARIB, Daniela Gamba, et al. Tomografia computadorizada de feixe cônico (Cone beam): entendendo este novo 
método de diagnóstico por imagem com promissora aplicabilidade na Ortodontia. Rev Dental Press Ortod Ortop 
Facial 12.2 (2007): 139-56. 

 BUSHONG, Stewart C. Radiologic science for technologists: physics, biology, and protection. Elsevier Health 
Sciences, 2013. 

 CHOJNIAK, Rubens et al. Biópsia percutânea por agulha grossa de tumores de partes moles guiada por 
tomografia computadorizada: resultados e correlação com análise da peça cirúrgica. Radiol Bras,  São Paulo,  v. 
45, n. 5, p. 259-262,  Oct.  2012. 

 BUSHONG, Stewart C. Radiologic science for technologists: physics, biology, and protection. Elsevier Health 
Sciences, 2013. 

 Disponível em: http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/index.asp?ID=2. 
 CHOJNIAK, Rubens et al. Biópsia percutânea por agulha grossa de tumores de partes moles guiada por 

tomografia computadorizada: resultados e correlação com análise da peça cirúrgica. Radiol Bras,  São Paulo,  v. 
45, nº 5, p. 259-262,  Oct.  2012.   Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
39842012000500005&lng=en&nrm=iso. (Acesso em:  18  Dec.  2016.  http://dx.doi.org/10.1590/S0100-39842012000500005.) 

 



 

 

 BUSHONG, Stewart C. Radiologic science for technologists: physics, biology, and protection. Elsevier Health 
Sciences, 2013. 

 Disponível em: http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/index.asp?ID=2. 
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 Apresentações teciduais quanto à atenuação dos feixes de raios-x por TC relacionadas às biópsias – Valor: 12,00 
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 Comparação entre as distintas gerações de tomógrafos (a partir da segunda geração) – Valor: 4,00 pontos 

 Tecnologia utilizada nas biópsias por TC – Valor: 4,00 pontos 

 Exemplificação da utilização da TC Multicorte, vantagens de artefatos, contraste endovenoso e imagens 
multiplanares – Valor: 8,00 pontos 
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