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APRESENTAÇÃO  

 

O Encontro Científico de Radiologia da Faculdade Integrada de Pernambuco, FACIPE, em sua 5ª 

edição, é a consolidação do compromisso da IES com a formação diferenciada de seus alunos. 

O mercado de trabalho exige pessoas com criatividade, capacidade de trabalhar em equipe, 

pensamento crítico, clareza na exposição de suas ideias e competência para defender seus 

pontos de vista, qualidades demonstradas pelos discentes em seus trabalhos de relevância 

acadêmica. 

A comissão organizadora junto a coordenação demonstraram eficiência em preparar o evento 

trazendo palestrantes de destaque em suas áreas de atuação e temas em consonância com as 

necessidades da formação do profissional, além das apresentações dos trabalhos científicos 

desenvolvidos pelos discentes. Contemplando os objetivos desse evento, que além de 

apresentar os trabalhos, promove dinâmicas teóricas e práticas nas atividades com intensa 

participação dos alunos e proporciona a construção do conhecimento através de pauta 

científica. 

A construção desse livro só foi possível devido o esforço coletivo de alunos, professores e 

coordenação de curso que demonstraram empenho, responsabilidade e comprometimento 

com o desenvolvimento do conhecimento científico, e a sensibilidade de entender a 

necessidade de difundir o conhecimento tecnológico no ambiente acadêmico. Criando 

oportunidade para toda a comunidade acadêmica da FACIPE de entender um pouco mais 

sobre as aplicações das radiações ionizantes. 

A satisfação de todos os participantes do evento atesta a qualidade de seu desenvolvimento e 

execução, assim como a importância do mesmo. Gera também a certeza de que os Tecnólogos 

em Radiologia que participaram desse evento estão percorrendo o bom caminho acadêmico e 

que estão adquirindo as ferramentas para percorrer o bom caminho profissional. 

Com esta publicação esses alunos tornam-se referência para trabalhos de futuros discentes, 

que poderão se espelhar e inspirar aumentando cada vez mais a qualidade dos projetos 

desenvolvidos na IES. Desejamos que esse evento deixe marcado em seus participantes a 

importância do empenho e seriedade em todos os aspectos de sua vida profissional. 

 

Prof. Kleber Souza Da Silva Costa  
Coordenador de Estágio do Curso Tecnológico de Radiologia 
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participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade.”  
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ESTUDO COMPARATIVO DOS EXAMES COLONOSCOPIA E 

COLONOGRAFIA NO DIAGNÓTICO DO CÂNCER E PÓLIPOS 

COLORRETAL, UMA REVISÃO LITERÁRIA. 

 
CAMELO, A. M. C. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco. cm.alves17@hotmail.com 

MAGALHÃES, S. M. T. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco. taciannemonik.20@hotmail.com> 

LOPES, D. S. M. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, marilia_14_@hotmail.com 

BEZERRA, D. S. L. A. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, taciannemonik.20@hotmail.com 

COSTA, S.S.K. Docente do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco. Kleber.radiologia@gmail.com 

 

 
Introdução: O câncer colorretal (CCR) na atualidade é a segunda causa de morte por câncer 

nos Estados Unidos, no Brasil, a estimativa de novos casos de câncer (CCR) em 2016 é de 

34.280, sendo 16.660 em homens e 17.620 em mulheres, e em 2013 o total de mortes foi de 

15.415, sendo 7.387 em homens e 8.024 em mulheres (INSTITUTO NACIONAL DO 

CÂNCER, 2016), Ultimamente o método mais utilizado para rastrear este tipo de câncer, seria 

colonoscopia endoscópica, porém este procedimento apresenta desvantagens, a colonografia é 

um exame radiológico utilizado para o diagnóstico de câncer e pólipos colorretais. Objetivo: 

Sendo o objetivo desta revisão de literatura, comparar os exames a Colonoscopia CC e a 

Colonografia CTC, e discutir qual dos dois é mais eficiente para o diagnostico. Metodologia: 

Foram realizadas buscas nos sites academicos como Google acadêmico, Lume, nejm e scielo, os 

artigos relacionados ao assunto foram selecionados. Resultados: Na colonografia a 

sensibilidade de 92% de adenomas de grandes dimensões e 88,7% e de adenomas de pequena 

dimensão. De acordo com estudos a CC parece ter maior sensibilidade a CTC, particularmente 

na detecção de lesões inferiores a 10 mm, analisado que para a detecção de câncer e pólipos 

maiores que 10 mm a CTC demonstrou grande taxa de detecção. Quanto á preferência dos 

pacientes, dezenove dos vinte pacientes (95%) submetidos a ambos os testes manifestaram 

preferência por se sujeitar a nova colonoscopia, se necessário, ao invés de uma TC colonografia. 

Conclusão: Alguns avanços podem ser realizados na CTC, como melhorias na resolução de 

imagem com scanner multidetectores, leitores treinados e experientes e software de 

reconstrução de imagem, podem levar a um aumento da acuidade na colonografia. Desta forma 

a necessidade do aprimoramento da colonografia para o diagnóstico de neoplasias e pólipos 

menores que 10 mm de diâmetro, e deixando claro que a colonoscopia é o padrão ouro do 

diagnóstico de câncer e pólipos colorretais. 

 

Palavras-chave: colonoscopia, colonografia, câncer colorretal. 
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RADIOATIVIDADE NATURAL EM FOSFORITA: O ATUAL STATUS DA 

MONITORAÇÃO AMBIENTAL 

 

SILVA -JUNIOR, C.B.D. Graduando em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, claudemib@gmail.com 

CIRÍACO, M.A. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, maga_aciriaco@hotmail.com 

CARNEIRO, P. F. P. Docente do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, paulafrassinettipereira@hotmail.com 

COSTA –JÚNIOR, C. E.O. Docente do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade 

Integrada de Pernambuco, carlos_eduardo@facipe.edu.br 

 

Introdução: Os seres humanos estão permanentemente expostos às radiações, quer 

sejam ambientais ou artificiais. Naturalmente, as populações que habitam regiões de 

elevado background radioativo podem estar expostas a doses de radiação ionizante 

acima dos níveis considerados normais, devido a presença dos radionuclídeos naturais. 

Em Pernambuco, a região da Fosforita apresenta ocorrência de elevados níveis de 

radioatividade natural, com considerada densidade demográfica. Objetivo: O objetivo 

do trabalho é realizar um levantamento bibliográfico dos níveis de radioatividade 

ambiental da região Urano-fosfática de Pernambuco, para uma atualização dos níveis de 

doses e riscos radiológicos para a população local. Metodologia: foi realizado 

levantamento bibliográfico através da análise de artigos científicos e trabalhos 

encontrados na biblioteca da Faculdade Integrada de Pernambuco e sítios eletrônicos 

como o Scielo, Bireme e portal de Períodicos Capes. Resultados: A região urano-

fosfática do Nordeste do Brasil, onde situa-se os depósitos da fosfórita, recebeu esta 

denominação devido a presença do urânio associado ao fosfato, foi considerada uma das 

maiores e mais importantes reservas de fosfato sedimentar da América do Sul, chegava 

a atingir valores superiores a 30% em determinadas localidades, situado na costa do 

estado de Pernambuco até a Paraíba, a região Urano-fosfática possui uma extensão de 

aproximadamente 150 km, com uma largura de 4 km. Estudos anteriores realizados em 

jazidas desta região, mostraram que a concentração média de urânio varia entre 150 a 

200 ppm (partes por milhões). Estudos sugerem que o valor médio encontrado para a 

região é de 2,4 mSv.a
-1

. Conclusão: Os resultados obtidos neste estudo, mostram que a 

região onde estão localizadas as moradias não estão mais sob influência das atividades 

de extração do fosfato, apresentam os valores dentro do limite de normalidade previsto 

pelo UNSCEAR (2000). 

Palavras-chave: Região fosfórica, monitoração, radioatividade ambiental. 
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USO DA TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS (PET) NO 

DIAGNÓSTICO, ESTADIAMENTO E RE-ESTADIAMENTO DE CÂNCERES 

Mayara, A. S. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, amandatek@hotmail.com  

Gomes, G. S. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, giselmag@outlook.com  

Galvão, V. A. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, estefsni@hotmail.com 

COSTA, S.S.K. Docente do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada 

de Pernambuco, kleber.radiologia@gmail.com 

ÂNGELO, J. Docentes do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, joelanangelo@gmail.com 

  

Introdução: A evolução tecnológica aplicada à medicina tem favorecido a descoberta e um 

tratamento eficaz de diversas doenças ao longo do tempo, um exemplo desse avanço 

tecnológico é a tomografia por emissão de pósitrons – PET (do inglês Positron Emission 

Tomography), que utiliza um radiotraçador e o princípio de detecção por coincidência para 

identificar e aferir processos bioquímicos no interior dos tecidos, Essa técnica permite a 

obtenção de imagens das atividades fisiológicas e bioquímicas corporais, permitindo um 

diagnóstico mais preciso das alterações que antecedem as definições anatômicas da doença, 

produzindo imagens e índices quantitativos dos tecidos e órgãos corporais. O PET-CT é um 

equipamento que fornece tanto informações metabólicas provenientes por captação de 

fluordeoxiglucose marcado com flúor-18 (FDG-F18), quanto anatômicas obtidas pelo TC 

(Computed Tomography). O FDG-F18 é um análogo da glicose e tem a mesma 

biodistribuição da mesma, com hipercaptação em neoplasias e processos inflamatórios. Esta 

técnica permite a obtenção de imagens das atividades fisiológicas e bioquímicas corporais, 

permitindo um diagnóstico mais preciso das alterações que antecedem as definições 

anatômicas da doença, produzindo imagens e índices quantitativos dos tecidos e órgãos 

corporais, diferenciando-se de outras técnicas de imagem tais como a Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN) ou a Tomografia Computadorizada (TC). Objetivo: Destacar os principais 

conceitos do exame PET-CT e sua aplicabilidade na detecção, estadiamento e re-estadiamento 

de carcinoma. Metodologia: Neste trabalho, foram utilizadas revisões de literatura tais como, 

artigos científicos publicados em periódicos, e livros específicos, localizados por meio de 

sites como Google acadêmico, Sciello e similares. Conclusões: Observou-se que o PET/CT 

com a utilização (FDG-F18) vem sendo utilizado em auxílio diagnóstico da investigação de 

canceres de cânceres de todos os sistemas anatômicos e em tumores primário oculto. Contudo, 

o exame apresenta limitações, não sendo capaz de diagnosticar tumores menores que 1mm em  

casos de mama, e em alguns tumores com atividade metabólica baixa o 18F-FDG tem um 

percentual mínimo êxito. Apesar das limitações, é um exame importante e muito utilizado na 

oncologia.  
 

Palavras-chave: PET/CT, Oncologia 
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BIOSSEGURANÇA EM DEPILAÇÃO 

 

NASCIMENTO, O. I. Discente do curso de Estética e Cosmética da Faculdade 

Integrada de Pernambuco, nethy31@hotmail.com 

SOUZA, L. M. G. Discente do curso de Estética e Cosmética da Faculdade Integrada de 

Pernambuco, leilamichele_@hotmail.com 

RODRIGUES, P. Docente da Faculdade Integrada de Pernambuco, 

patriciarodrigues@hotmail.com 

 

Introdução: O trabalho na área de depilação exige não apenas a aparência, mas uma 

higiene impecável.  Por meio dos cuidados certos com a higiene pessoal é possivel 

proteger-se  de diversas doenças, e também proteger os clientes,  já que o profissional 

lida com varias pessoas transitando de diversos locais em um só dia. A biossegurança é 

o conjunto de procedimentos e estudos nos serviços de saúde, ao qual despertam a 

promoção da consciência sanitária, da importância da preservação ambiental com 

relação á manipulação e descarte de resíduos químicos, tóxicos e potencialmente 

infectantes, e da diminuição de uma maneira geral dos riscos a saúde e acidentes 

ocupacionais. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo analisar os processos de 

biosseguranças exercidos nos salões e centros estéticos do município de Paulista-PE e 

da conscientização das profissionais da área de depilação. Metodologia: Teve como 

metodologia de pesquisa teórica em livros e revistas, após o conhecimento dos 

conceitos houveram algumas visitas de análise e a aplicação de questionários com 

funcionários dos salões da região. Resultados: Por meio das respostas obtidas pelos 

questionários foi possível analisar a falta de conhecimento das profissionais da área de 

depilação no assunto de biossegurança e a falta do uso dos EPI, além da higiene precária 

do ambiente e dos equipamentos.  Conclusão: Conclui-se que é necessário um 

investimento maior na divulgação da importância do uso dos EPIs, tanto para as 

profissionais como para os clientes. 

Palavras-chave: Higiene. Biossegurança. EPI. 
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RECUPERAÇÃO DE PRATA EM QUÍMICOS E PELÍCULAS 

RADIOGRÁFICAS E SUA REUTILIZAÇÃO EM ARTESANATOS 
 

BEZERRA, A.P. Graduanda de Tecnologia em Radiologia da Faculdade Integrada de 

Pernambuco, andrea_pereira23@hotmail.com 

LIMA, C. C. Graduanda de Tecnologia em Radiologia da Faculdade Integrada de 

Pernambuco, carinatododia@hotmai.com 

OLIVEIRA, S. G. Graduanda de Tecnologia em Radiologia da Faculdade Integrada de 

Pernambuco, vanna.angel@hotmail.com 

SANTOS, M. S. Graduanda de Tecnologia em Radiologia da Faculdade Integrada de 

Pernambuco, marilisaenfermeira@hotmail.com 

SILVA, P. F. Graduando de Tecnologia em Radiologia da Faculdade Integrada de 

Pernambuco, dasilvapaulofernando@yahoo.com.br 

COSTA, K. S. S. - kleber.radiologia@gmail.com  

ANDRADE, M. E. A. - marcos.ely@gmail.com 

COSTA-JUNIOR, C. E. O. - carlos_eduardo@facipe.edu.com.br 

Docentes do Curso de Tecnologia em Radiologia - Faculdade Integrada de Pernambuco 
 

 

Introdução: Resíduos e efluentes provenientes da indústria de materiais radiográficos e 

dos serviços de radiodiagnósticos constituem um recurso valioso para obtenção de 

grande quantidade de prata. Os mesmos não podem ser descartados no meio ambiente 

sem tratamento, pois estão completamente fora dos padrões estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (Resolução Conama n° 20, de 18/junho/1986). A falta de 

um correto gerenciamento destes insumos, por parte da gestão pública ou privada, os 

resíduos de chapas radiográficas e filmes têm sido destinados incorretamente para lixões 

a céu aberto ou aterros sanitários em muitas cidades do Brasil e do mundo, atingindo os 

lençóis freáticos e causando imensos danos à saúde humana e animal. Objetivo: Este 

trabalho tem como objetivos divulgar os métodos empregados na recuperação da prata 

existente nas películas e químicos utilizados na radiologia diagnóstica e dosimétrica, e 

como é a reutilização do acetato no artesanato. Metodologia: Foi realizada revisão de 

literatura, utilizando-se sites de pesquisa especializados, além de literaturas específicas. 

Foram distribuídos panfletos explicativos na própria instituição, com o intuito de 

informar sobre os prejuízos causados pelos resíduos oriundos das indústrias 

radiográficas e serviços hospitalares, para a saúde e ao meio ambiente, bem como, com 

a intenção de sensibilizar o corpo discente e docente desta instituição, no sentido dos 

mesmos trazerem para os postos de coletas implantados as películas radiográficas que 

os mesmos tenham em casa, e que não contenham mais validade diagnóstica. Resultado 

e Conclusão: Através do estudo realizado neste trabalho, é notório que a reciclagem de 

produtos radiográficos é viável, pois é possível recuperar a prata existente nos mesmos, 

bem como reutilizar o acetato das películas em artesanatos. Assim a população tem 

necessidade de mais informações sobre os danos causados pelas radiografias, devido a 

sua composição, e incentivos à criação de postos de coletas mais próximos de seus 

lares; em escolas, unidades de saúde, comércios e locais públicos. 
 

Palavras-Chave: Recuperação de Prata. Descarte Radiográfico. Artesanatos com 

Radiografias. 
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RADIOIODOTERAPIA: TRATAMENTO PARA O CÂNCER DE TIREOIDE 
 

GUIMARÃES, R. C. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, roseflor_cris@hotmail.com 

SILVA, M. J. F. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, fonseca21deabril@gmail.com 

SILVA, J. C. Graduando em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de Pernambuco, 

josiel.recife@gmail.com 

Carneiro, Paula Frassinetti Pereira. Docente do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade 

Integrada de Pernambuco, paulafrassinettipereira@hotmail.com 

 

Introdução: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é inquestionável 

que o câncer é um problema de saúde pública, especialmente entre os países em 

desenvolvimento, onde o impacto do câncer na população corresponda a 80% dos mais 

de 20 milhões de casos novos estimados para 2025. O câncer de tireoide é o quinto 

colocado na classificação nacional, no Brasil, entre 2014 e 2015 foram diagnosticados 

9.200 novos casos, destes, 1.150 em homens e 8.050 em mulheres, onde uma das 

principais formas de cura se dá através da radioiodoterapia.  Objetivo: Diante disso, o 

objetivo do trabalho é avaliar a eficácia da radioiodoterapia no tratamento do câncer de 

tireoide. Metodologia: O estudo caracteriza-se como um levantamento bibliográfico 

através de análise de artigos científicos e do google acadêmico. Resultados: A 

radioiodoterapia é uma forma de tratamento de tumores da glândula da tireoide e 

suas metástases, e consiste no uso do isótopo 131 do iodo (I131) onde sua especialidade 

médica é Medicina Nuclear. Combate às células cancerígenas presentes na tireoide e 

destrói as funções que ainda restaram após a cirurgia. Conclusões: O tratamento é 

simples e eficaz, aumentando as chances de cura, apresenta poucos efeitos colaterais, 

transitórios e de baixa morbidade e que a dose de radiação em mCi/g de tecido 

tireoideano alcança uma alta taxa de cura do câncer de tireoide. 

  

Palavras-chave: Câncer, radioiodoterapia, tireoide. 
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MAMOGRAFIA DIGITAL VS TOMOSSÍNTESE COMO MÉTODO DE 

RASTREAMENTO DE CÂNCER DE MAMA 

 

AGUIAR, A. F. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, adrienyaguiar@yahoo.com.br. 

OLIVEIRA, J. N. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade em Integrada de 

Pernambuco, jackelinenunes_gomes@hotmail.com. 

SANTOS, J. A. L. Docente do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade 

Integrada de Pernambuco, joelanangelo@gmail.com. 

 

Introdução: A Mamografia Digital (MD) é um dos métodos diagnóstico de 

rastreamento do câncer de mama que consiste em se obter uma imagem 2D; usando as 

diferenças de coeficientes de atenuação linear dos diversos tipos de tecidos e materiais, 

detectando corpos de diferentes densidades e formas no tecido mamário. É uma técnica 

que faz uso de um aparelho que emite raios X, chamado mamógrafo, com características 

específicas e que está acoplado a um arco móvel, o qual possibilita um direcionamento 

angular adequado ao diversos tipos de incidência: médio-lateral-oblíqua, crânio-caudal. 

Já a Tomossíntese Mamária (TM) é uma técnica de imagem em 3D que envolve o 

mesmo princípio de um tomógrafo, determinando profundidade e reduzindo o efeito de 

sobreposição dos tecidos. Objetivo: caracterizar, sob a luz da literatura a importância da 

mamografia digital com a inclusão da TM no rastreamento do câncer de mama. 

Metologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica no estudo de publicações 

indexadas nos bancos de dados do Scielo e Google acadêmico com os descritores: 

mamografia, tomossíntese, câncer de mama, no período de 2010 a 2016. Sendo critério 

de exclusão estudos que não fizeram relação à abordagem do tema. Resultados: Os 

trabalhos realizados nesta pesquisa demonstram que a qualidade da imagem da TM em 

casos de massas e assimetrias foram superiores a MD. A TM também mostrou maior 

sensibilidade na detecção do câncer de mama do que a MD, já para os casos de análises 

de calcificações, a MD foi mais eficaz. Os resultados apontam que a TM melhora a 

habilidade de detectar tumores que atualmente não eram vistos, devido há interface com 

estruturas que se comportam como ruído. Conclusão: Desta maneira, a TM permite a 

análise de alterações sutis e diminui a chance de falsos positivos e negativos, 

principalmente em mamas densas, potencializando a exatidão dos achados 

mamográficos para aumentar a possibilidade da detecção precoce do câncer de mama. 

 

Palavras-chave: mamografia digital, tomossíntese, câncer de mama. 

  



 
Anais do Vº Encontro Científico de Radiologia - Vº ECR 
Recife, PE/Brasil, 20 a 21 de Outubro de 2016. 
ISSN 2447-7575  

 

 

 17 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO DIAGNOSTICO DE AVC ISQUÉMICO E 

HEMORRAGICO. 

BURITY, F. R. S., Graduandos em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco 

CRUZ, T. R. F., Graduandos em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco 

FREITAS, Á. K. F., Graduandos em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco 

SILVA, A. E. A, P, Graduandos em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, grupomcurie@hotmail.com 

COSTA, K.S. Docente do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, kleber.radiologia@gmail.com 

 

Introdução. O acidente vascular cerebral (AVC) define-se como um défice neurológico 

súbito motivado por isquemia ou hemorragia no sistema nervoso central. O AVC 

isquêmico é causado por uma oclusão vascular localizada, levando à interrupção do 

fornecimento de oxigênio e glicose ao tecido cerebral, o hemorrágico é caracterizado 

pelo sangramento numa parte do cérebro causado por um rompimento de um vaso 

sanguíneo cerebral. A tomografia computorizada (TC) permite distinguir de forma 

segura entre AVC isquêmico e hemorrágico, devendo ser realizada antes do início do 

tratamento específico. Objetivo. Diante desse contexto é de suma importância estudar 

os benefícios da Tomografia Computadorizada no diagnóstico do Acidente Vascular 

Cerebral isquêmico e hemorrágico. Metodologia. O método adotado para elaboração do 

presente projeto foi o descritivo explicativo, analisando artigos científicos na área de 

tomografia computadorizada no estudo de AVC. Foram pesquisados em plataforma de 

busca (Scielo, Medline e Google Acadêmico) projetos neste tema entre os meses de 

agosto a setembro de 2016. Foram utilizados como base artigos online em periódicos, 

verificando as principais contribuições teóricas existentes sobre o assunto. Resultados. 

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das principais causas de lesões permanentes 

(sequelas, incapacidades) em adultos. É definido como um déficit neurológico causado 

por interrupção do fluxo sanguíneo a uma determinada região encefálica, com duração 

dos sintomas maior que 24 horas e/ou presença de lesão cerebral pelos exames de 

imagem. Nos AVCs hemorrágicos, as características clínicas são determinadas pela 

localização e extensão do prejuízo cerebral. Um AVC do tipo isquêmico ocorre devido à 

parada de circulação de sangue em alguma região do cérebro, levando à morte daquela 

região e consequente parada de suas funções. O AVC do tipo hemorrágico é aquele que 

ocorre quando um vaso rompe dentro do cérebro, causando extravasamento de sangue e 

inchaço naquela região onde houve o sangramento.  TC de crânio, sem dúvida é o 

principal exame na fase mais aguda (primeiras horas) do AVC. Ele é o único que pode 

diferenciar se estamos diante de um AVC isquêmico ou hemorrágico, e esta 

diferenciação nas primeiras horas é crucial e muda totalmente a abordagem médica. 

Conclusão. O exame de TC de crânio é fundamental nas quatro primeiras horas para 

um diagnóstico preciso e diferenciação do tipo de AVC, auxiliando no tratamento 

adequado, podendo assim diminuir o risco de graves sequelas. 

 

Palavras chaves: Tomografia Computadorizada, AVCI, AVCH, Diagnóstico, TC 

crânio 
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AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PARA 

PACIENTES E TRABALHADORES 

 

SOUZA, A. S. Graduando em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, carrierisouza2014@gmail.com 

FERREIRA, B. V. Graduando em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, bvf.2083@gmail.com 

LIMA, E. V. Graduando em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, erickk.vanderlei@gmail.com 

NASCIMENTO, L. P. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada 

de Pernambuco, layslapatricia@hotmail.com 

CARNEIRO, P.F.P. Docente do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade 

Integrada de Pernambuco, paulafranssinettipereira@hotmail.com 

 

Introdução: O Radiodiagnóstico é a forma menos invasiva de se avaliar as estruturas 

internas do corpo, possibilitando um conhecimento maior das estruturas ósseas através 

da geração de imagens. A radiação ionizante é utilizada no diagnóstico de enfermidades 

como, por exemplo, o câncer. Os profissionais, que trabalham com radiação, devem 

utilizar equipamentos de proteção individual EPI´s e Equipamentos de Proteção 

Coletiva EPC´s, para se prevenirem dos efeitos causados pela radiação. Em 1998, 

visando garantir a segurança de pacientes, profissionais e a qualidade dos exames de 

raios-X, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n° 453, estabeleceu diretrizes 

básicas do radiodiagnóstico médico. Objetivo: Diante disso, o objetivo deste estudo é 

identificar os principais erros da utilização da proteção radiológica durante o 

radiodiagnóstico. Metodologia: Realizou-se um levantamento bibliográfico de arquivos 

científicos de sites como Scielo e Scholar, obtendo informações necessárias para o 

desenvolvimento do estudo. Conclusão: evidenciou se que os principais erros dos 

profissionais no radiodiagnóstico estão diretamente relacionados ao não cumprimento 

das medidas de proteção radiológica, o tempo de exposição de pacientes, que embora 

não exista uma limitação de dose aplicável ao mesmo, cabe ao profissional a utilização 

com prudência, o mal uso de equipamentos de proteção individual EPI´s, além da falta 

de treinamentos focados na qualidade e segurança de profissionais e também de 

pacientes. 

 

Palavras-chave: Radiodiagnóstico, Radiação, Riscos Ocupacionais.  
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O USO DO COBALTO-60 NA CONSERVAÇAO DE ACERVOS 

DOCUMENTAIS 

 

NASCIMENTO, J. G.S., Graduando em Tecnologia em Radiologia. Faculdade 

Integrada de Pernambuco, jgilsonsn.1983@gmail.com 

GOUVEIA, L. S. O. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, liliane-gouveia@hotmail.com 

ANDRADE, J. K. F., Professora adjunto II do curso Tecnologia em radiologia. 

Faculdade Integrada de Pernambuco, jeyceandrade@gmail.com 

CARNEIRO, P. F. P., Professora de curso Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, paulafrassinettipereira@hotmail.com 

 

Introdução: A preservação de acervos documentais é de extrema importância histórica, 

social, cultural e científica, uma fonte valiosa e limitada de informações que está sujeita 

a ação do tempo. Desta forma, é necessário o desenvolvimento de técnicas de 

preservação cada vez mais eficazes. A radiação ionizante é uma dessas técnicas, por 

produzir efeitos severos em fungos e micro-organismos, sem causar danos ao papel, 

desde que sejam utilizados níveis adequados, que variam de acordo com a densidade do 

material irradiado.  Objetivo: Abordar a importância da utilização do cobalto-60 na 

preservação de acervos documentais. Metodologia: Realizou-se um estudo baseado em 

levantamento bibliográfico e compararam-se os resultados adquiridos por cada técnica 

de conservação estudada, atmosfera anóxia, congelamento e irradiação com fonte de 

Cobalto-60. Resultados: As utilizações de outros meios de preservação de acervos 

documentais, como os métodos químicos, exemplo fumigação, tornaram-se 

questionável do ponto de vista de potenciais riscos futuros que possam causar aos 

documentos, visto que geram resíduos do processo de conservação. Por este motivo, é 

cada vez mais comum o uso da radiação gama emitida por fonte de cobalto-60. Por 

outro lado, estudos ainda estão sendo realizados para determinar até que ponto a 

radiação é benéfica na conservação dos acervos documentais e suas vantagens e riscos 

em relação aos outros meios de preservação dos mesmos. Conclusão: A radiação gama 

mostra-se pouco agressiva e danosa ao papel envelhecido, eficaz na desinfestação, e por 

isso, muito recomendada para uso na preservação de acervos documentais.  

 

Palavras-chave: Radiação Ionizante. Cobalto-60. Acervos documentais. Preservação. 

  

mailto:jeyceandrade@gmail.com
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REDUÇÃO DE CUSTOS COM EXAMES RADIOLÓGICOS IMPRESSOS EM 

PAPEL 

 

SANTOS, A. L. C. Graduando em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, andreluizcorreia@msn.com 

SANTOS, D.M.  Graduando em Tecnologia em Radiologia.  

Faculdade Integrada de Pernambuco, davidjogador7@hotmail.com 

SANTOS, M. G. Graduando em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, marcio-08@hotmail.com 

SANTOS, J. A. L. Docente do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade 

Integrada de Pernambuco, joelanangelo@gmail.com 

 

Introdução: A impressão de exames radiológicos em papel para substituir o difundido 

e tradicional filme dry já não é mais uma tendência e sim uma prática consistente e que 

garante não só uma otimização de qualidade para o cliente final, mas também uma 

importante redução de custos. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo pesquisar 

sobre a redução de custos nas impressões de radiografias. Metodologia: Foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica no estudo de publicações indexadas nos bancos de dados do 

Google acadêmico com os descritores: custos de impressões, impressões de 

radiografias. Resultado: Esta solução permite a captura de imagens analógicas para 

impressão direta em papel nesse modelo um servidor lê o sistema DICOM (Digital 

Communication) dos equipamentos e prepara o arquivo para a linguagem (PS ou PCL) 

das impressoras. Com a substituição por papel, a redução de custos para o cliente pode 

chegar a 40%. Isso é especialmente importante em saúde, já que clínicas e hospitais são 

pressionados por convênios e enfrentam dificuldades para investir em novas 

tecnologias.  Como os tomógrafos atuais permitem que se realize a geração de mais de 

1.000 imagens por minuto, dificultando a reprodução em Filmes convencionais, os 

mesmos possuem recursos para geração de imagens 3D e em CORES, inviabilizando a 

utilização de filme radiológico convencional, além disso, com o fechamento da Kodak 

(maior fornecedor de Filme Radiológico Convencional) as portas estão abertas para este 

segmento, tendo como principais vantagens redução do seu custo, maior qualidade na 

impressão de imagens, e com o processo totalmente digital o que permite armazenar em 

DVDs e servidores sem a necessidade do filme radiográfico convencional. Conclusão: 

Pode-se concluir que documentação digital e em papel tende a substituir o filme 

convencional em alguns anos devido à relação custo beneficio.  

 

Palavras-chave: Radiologia, Radiografias, Impressão. 
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RADIOGRAFIA COM NÊUTRONS 

 

ALBUQUERQUE, A. S. Graduando em Tecnologia em Radiologia. Faculdade 

Integrada de Pernambuco, alvaro.santanaa@gmail.com  

COSTA, K. S. S. Docente do Curso de Graduação em Tecnologia em Radiologia na 

FACIPE e Orientador do presente trabalho, kleber.radiologia@gmail.com 

Introdução: A radiografia com nêutrons consiste em um processo de ensaio não 

destrutivo, sendo investigada pela primeira vez por Kallman e Kuhn em 1935 na 

Alemanha. Desde então, é utilizada como método complementar à Radiografia 

Convencional e Gamagrafia na Radiologia Industrial. A neutrongrafia, semelhantemente 

a outras técnicas radiográficas, consiste em um feixe de radiação, neutrônica neste caso, 

que atravessa um dado objeto e sofre certa atenuação peculiar à composição e estrutura 

interna deste objeto e, por fim, sensibiliza um sistema de registro de imagem. A forma 

como nêutrons interagem com a matéria, no entanto, difere totalmente de como fótons 

X ou γ (gama) o fazem. Enquanto fótons interagem com os elétrons orbitais dos 

átomos, nêutrons rompem a blindagem eletrônica bem como a barreira coulômbica por 

ela exercida e chocam-se diretamente com os núcleos de átomos leves, 

preferencialmente, pois possuem alta seção de choque (σ) expressa em “barns” (10
-

24
cm

2
).  A técnica se aplica, geralmente, na análise e aquisição de imagens de materiais 

pouco densos inseridos ou sobrepostos a materiais de alta densidade que não seriam 

eficientemente captados por fótons X ou γ. Objetivo: O presente trabalho objetiva 

recorrer à literatura para fazer uma revisão da técnica e trazer à tona sua importância e 

eficiência bem como difundi-la como uma alternativa para ensaios não destrutivos, uma 

vez que a mesma tem sido pouco utilizada e conhecida no meio radiológico atual. 

Metodologia: Este trabalho foi realizado utilizando o método da revisão de literatura, 

através da análise de informações contidas em livros de ciências radiológicas e artigos 

científicos, localizados com o uso de sites de busca e indexadores, como Periódicos 

Capes, Google Acadêmico, Sciello e similares; a fim de identificar técnicas 

radiográficas que empregassem o nêutron como radiação primária. Resultados: A 

imagem obtida corresponde à distribuição dos traços no detector e a mesma obedece a 

um padrão de atenuação da amostra. Logo, se expressa uma dependência direta pela 

intensidade do fluxo neutrônico, o que se torna o principal desafio da neutrongrafia, 

pois um fluxo de nêutrons com alta intensidade só se consegue em Reatores nucleares, 

em fontes de altíssima atividade ou ainda, aumentando o tempo de irradiação. Contudo, 

a literatura ressalta-se a eficiência do método viabilizando o seu uso. Conclusão: Como 

resultado, a presente técnica se mostra uma alternativa eficiente tanto para a Radiologia 

industrial quanto para a Analítica Instrumental, pois permite revelar materiais mais leves 

que não atenuam raios X ou gama a exemplo de: H, B, Be, Li, N, O, etc. além de 

penetrar, também, materiais pesados e sem se preocupar com a dose, já que não é usada 

para medicina diagnóstica. 

 

Palavras-chave: Nêutron. Seção de Choque. Fluxo Neutrônico. Neutrongrafia. 
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MECANISMO DE SEGURANÇA ASSOCIADO AO USO DE ESCÂNERES DE 

RAIOS - X EM AEROPORTOS 

 

NASCIMENTO, M.de F. S.. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, fatimasilvanascimento@outlook.com 

LIRA, L. A.. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de Pernambuco, 

Leila_pe-recife@hotmail.com. 

BARBOSA, R. F. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, rhaniif.barbosa@gmail.com  

CARNEIRO, P.F.P. Docente do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, paulafrassinettipereira@hotmail.com  

Introdução: O escâner corporal tornou-se uma forma mais segura de inspecionar os 

passageiros diante da necessidade de sofisticar a segurança nos aeroportos, o chamado 

bodyscan reproduz imagens de pessoas e objetos por meio de emissão de raio-x, 

possibilitando enxergar objetos estranhos, como armas, drogas ou explosivos. O uso 

deste equipamento chegou aos aeroportos brasileiros no ano de 2010, embora seja 

relevante a aplicação desse equipamento no ponto de vista da segurança nacional, o uso 

de tais dispositivos envolve uma decisão difícil e polêmica por parte das autoridades 

que precisa ser baseada em estudos técnicos rigorosos, especialmente no que se refere 

ao risco associado à emissão de raio-x, como dispositivo de segurança na triagem de 

seres humanos. O objetivo é a avaliar a probabilidade dos riscos de indução de câncer 

associados às exposições de indivíduos submetidos a escâneres corporais com Raios-X, 

através de uma reflexão da literatura. Metodologia: Foi realizado um levantamento 

bibliográfico através de análise de artigos científicos e revistas, (revista técnica do 

Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CONTER), Resultados: Como qualquer 

outro aparelho emissor de Raios-X, os bodyscanners emitem radiação, mesmo que de 

forma controlada, além de deixar visível, partes íntima dos indivíduos inspecionados. 

por se tratar de um equipamento de raio-x  abaixo dos interes primários da dose 

estabelecida pela CNEN sendo seu limite IP – 0,5mSv/ano garantindo assim que os 

equipamentos funcionem de forma adequada submetendo a população a menores 

exposição à radiação ionizante. Por isso, é fundamental que a operação desses aparelhos 

sejam regulamentada e o acompanhamento da atividade seja realizado por órgãos 

competentes e profissionais treinados.  Conclusão: Sugere-se que tipos de aparelhos 

sejam operados por profissionais competentes da área de radiologia.  

 

Palavras-chave: Bodyscan. Raio x. Câncer.  
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APLICAÇÕES SUGESTIVAS PARA A UTILIZALÇÃO DA RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA FETAL E OS RISCOS E BENEFÍCIOS DECORRENTES AO 

ALTO CAMPO MAGNÉTICO 

 

SANTOS, J. D. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de Pernambuco, 

jullyradiologia_32@hotmail.com 

CARNEIRO, P.F. P. Docente do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, paulafrancinettipereira@hotmail.com 

 

Introdução: No ano de 1983, foi realizado um estudo de efeitos biológicos causados na 

Ressonância Magnética (RM) Fetal em pacientes gestantes. Com intuito de diagnosticar 

riscos em  fetos ainda em formação, através de exames em Ressonância Magnética 

(RM), porém a partir do 3º mês de gestação pode ser utilizado esse método de aquisição 

de imagem. Objetivo: Diante disso, o objetivo desse trabalho é avaliar possíveis efeitos 

que podem ser causados devido ao alto campo magnético, em aparelhos de ressonância 

magnética de 1,5 T. Metodologia: comparação entre exames de ultrasonografia (USG) 

e ressonância  magnética( RM), através de um estudo bibliográfico, nos principais Sitios 

eletrônicos como Scielo, Lilacs, Bireme. Resultados: foram encontrados alguns 

possíveis efeitos porém, nada concluído  em referencias bibliográficas. Conclusão: 

Através dos artigos científicos pesquisados, refere-se á radiofreqüência e de um forte 

campo magnético utilizado por exames de Ressonância Magnética (RM), para obtenção 

das imagens dos órgãos e tecidos internos do feto, não necessita de radiação ionizante, 

pode-se concluir que não há referências bibliográficas que constate riscos para o feto.  

Palavras-chave: Ressonância Magnética. Malformação Fetal. 
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A IMPORTÂNCIA DA DENSITOMETRIA ÓSSEA NA DETECÇÃO PRECOCE 

DA OSTEOPOROSE 

 

FIGUEREDO, E. C. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, elessandra.cesar@gmail.com 

SANTIAGO, M. C.. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, monique.catherine@hotmail.com 

  CONSTATINO, W. Graduando em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, will.sc@hotmail.com   

DANTAS, E. F. Graduando em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco. 

 OLIVEIRA, V. B.de B. N.. Graduanda em Tecnologia em Radiologia. Faculdade 

Integrada de Pernambuco, vbbviviane@gmail.com 

CARNEIRO, P. F. P. Docente do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade 

Integrada de Pernambuco, paulafrassinettipereira@hotmail.com 

 
Introdução: De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 1/3 das 

mulheres acima dos 65 anos são portadoras da osteoporose. A doença acomete mais 

mulheres que homens devido ao fato do estrógeno ser responsável pela fixação do 

cálcio nos ossos. No período pós-menopausa ocorre um déficit na produção de massa 

óssea, tornando os ossos das mulheres mais frágeis, podendo provocar fraturas. 

Objetivo: Demonstrar a importância da densitometria óssea na detecção precoce da 

osteoporose por meio de uma reflexão da literatura. Metodologia: Para a realização 

dessa pesquisa optou-se pelo levantamento bibliográfico com abordagem descritiva, 

através da análise de publicações impressas e digitais em forma de artigos do Google 

acadêmico e Scielo. Resultados: No homem, a testosterona não está relacionada com a 

fixação do cálcio nos ossos, este hormônio persiste em níveis funcionais até 70 anos de 

vida. A Osteoporose, doença sistêmica e progressiva, caracterizada por diminuição de 

massa óssea, leva a fragilidade dos ossos e aumenta o risco de fraturas. A densitometria 

óssea é o único método de diagnóstico por imagem que detecta a redução de massa 

óssea de maneira precoce e precisa. Conclusão: A conscientização das pacientes e 

médicos na realização do exame anualmente, entre 40 e 50 anos, previne o avanço da 

doença, revertendo à fase inicial da osteoporose, que é a osteopenia. 

 

Palavras-chave: Menopausa, Osteoporose, Densitometria Óssea. 
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AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO DE CANCÊR DE PELE ATRAVÉS DA 

TELETERAPIA DE ORTOVOLTAGEM E TERAPIA SUPERFICIAL 

 

LIMA, W. A. Graduando em Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, Wanderson_669@hotmail.com. 

CARNEIRO, P.F.P. Docente do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade 

Integrada de Pernambuco, paulafrassinettipereira@hotmail.com. 

VICENTE, M. Professor do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada 

de Pernambuco, marco_viccente@hotmail.com.  

 

Introdução: Entre os tratamentos da radioterapia tem-se a teleterapia de ortovoltagem e 

terapia superficial, é um procedimento que usa irradiação externa ao paciente, usado 

para tratar lesões cutâneas malignas e benignas. Objetivo: O objetivo do trabalho é 

mostrar as formas de tratamentos para o câncer de pele superficial e a forma que os 

equipamentos funcionam, sua importância e seu desenvolvimento ao longo dos anos. 

Metodologia: O levantamento bibliográfico foi feito através de pesquisas em sites e 

artigos científicos encontrados no google acadêmico e scielo. Resultados: Os 

equipamentos funcionam exatamente como um aparelho de raios X, para a terapia 

superficial utiliza-se potenciais de 50 a 150 kVp e para a ortovoltagem utiliza-se 

potenciais entre 150 a 300 kVp, podendo ambos tratar lesões com até 3 cm de 

profundidade. Foram de grande importância no começo da radioterapia externa e 

constituíram a base primária sobre a qual foram estabelecidos todos os princípios da 

radioterapia moderna. Atualmente este tipo de irradiação vem sendo substituído pela 

eletronterapia, isto é, por feixes de elétrons com energia entre 4 e 10 MeV, obtidos em 

aceleradores lineares, podendo tratar lesões com até 5 cm de profundidade Conclusão: 

conclui-se que esses equipamentos foram as primeiras máquinas utilizadas em larga 

escala para tratamentos de radioterapia externa, com grande importância no tratamento 

de câncer de pele superficial e semiprofundo, utilizando os mesmos princípios físicos, 

geométricos e eletrônicos dos equipamentos de raios X para fins diagnósticos, porém 

atualmente vem sendo substituído pelo acelerador linear. 

 

 Palavras-chave: Radioterapia. Câncer de pele. Ortovoltagem. Terapia superficial.  
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AVALIAÇÃO DAS DIRETRIZES DE RADIOPROTEÇÃO EM LEITOS DE 

INTERNAÇÃO COLETIVA 

 

SANTOS, G.. Acadêmico do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, gpaulo120@gmail.com 

CARNEIRO,P.F.P. Docente do Curso de Tecnologia em Radiologia. Faculdade Integrada de 

Pernambuco, paulafrassinettipereira@hotmail.com 

 

Introdução: A radiologia médica para fins de diagnóstico por imagem é muito utilizada 

nos grandes centros hospitalares, devidos riscos inerentes ao uso da radiação X, se faz 

necessário a aplicação de diretrizes de radioproteção de uma forma multidisciplinar nas 

unidades de terapia intensiva (UTI), estima-se que não há observância da portaria 

453/98. Objetivo: essa pesquisa tem por objetivo avaliar, sob a luz da literatura,  as 

diretrizes de radioproteção nos setores de internações coletivas, verificando se estão 

dentro dos parâmetros de proteção radiológica como estabelece a portaria 453/98. 

Metodologia: Foi realizado um levantamento bibliográfico em artigos e em 

documentos normativos encontrados em sítios eletrônicos como Scielo e portal Capes 

bem como a biblioteca da FACIPE. Resultado: Como resultado dessa avaliação, 

percebe-se que não estão sendo atendidas as exigências estabelecidas pela portaria, no 

que diz respeito à proteção radiológica de pacientes que estão expostos a radiação 

secundária quando não está realizando o exame e a falta de justificação na maioria dos 

procedimentos. Conclusão: Com base nesse estudo, é notório que deve ser 

imprescindível a observação nos parâmetros de radioproteção, trabalhando sua 

aplicabilidade em conjunto com os profissionais diretamente ligados aos setores de UTI, 

bem como propor um plano de proteção radiológica para os setores de internação 

coletiva, visando diminuir as exposições de pacientes, utilizando por exemplo, cortinas 

com 0,5mm de chumbo e avaliar a evolução clínica dos pacientes verificando a real 

necessidade de expô-los a radiação. 

 

Palavras-chave: Radioproteção, Portaria 453, Internação coletiva, Leitos. 

 


