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APRESENTAÇÃO  
 

O Encontro Científico de Radiologia é um dos principais eventos do calendário da 

Faculdade Integrada de Pernambuco. Este evento, que teve seus primórdios em 2012, 

com a iniciativa dos professores que tinham uma metodologia de ensino pautada na 

construção do conhecimento através da pesquisa científica, hoje representa uma 

conquista para os alunos, professores e a equipe gestora.  

O encontro tem o objetivo de apresentar os trabalhos científicos realizados pelos 

discentes do Curso de Radiologia, promover dinâmicas teóricas e práticas nas 

atividades com intensa participação dos alunos e proporcionar construção do 

conhecimento através de pauta científica. 

Esta edição do Encontro Científico abrange um público maior, com participação do 

público externo e alunos procedentes de outros cursos com relações interdisciplinares 

com a radiologia.  

Este livro é o resultado do esforço coletivo de alunos, professores e coordenação de 

curso em demonstrar o amor pelo conhecimento científico, bem como a necessidade 

de difusão do conhecimento tecnológico exaustivamente discutido no ambiente 

acadêmico.  

O reconhecimento pelas ações desenvolvidas no VI Encontro Científico de Radiologia 

pode ser evidenciado pelo sucesso, satisfação dos participantes e a certeza de que a 

área de Radiologia pode contribuir para uma sociedade mais consciente dos benefícios 

da Energia Nuclear para um mundo mais sustentável e saudável.  

Este registro vem por fim representar um referencial para os encontros futuros,  com o 

foco nas próximas gerações de Tecnólogos em Radiologia. Esperamos que as sementes 

semeadas aqui gerem bons frutos, com a certeza que cada um deles terá um traço de 

cada colaborador.  

 

Prof. Carlos Eduardo de Oliveira Costa Júnior  

Coordenador do Curso Tecnológico de Radiologia 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Cada pessoa deve trabalhar para o seu aperfeiçoamento e ao mesmo tempo, 
participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade.”  

 
Marie Curie 

 
“O estudo em geral, a busca da verdade e da beleza são domínios em que nos é 

consentido ficar crianças toda a vida.” 
 

Albert Einstein 
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TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO “CONE BEAM”: 

QUAIS AS SUAS VANTAGENS PARA O DIAGNÓSTICO NA ODONTOLOGIA 
 

João Victor Lima de Souza*; Filipe Jorge Cavalcanti do Rego; Nelson Antonio Cruz Silva; 

Thomaz Lima de Melo Costa; Paula Frassinetti Pereira Carneiro. 

*joao.victor@soufacipe.com.br 

RESUMO 

Introdução: Após a descoberta dos raios-x, o diagnóstico radiológico obteve uma série de 

avanços tecnológicos significativos, em razão da produção de aparelhos de maiores potências e 

qualidade, resultando em melhor aproveitamento da radiação. A Tomografia de Feixe Cônico ou 

“Cone Beam” representa o desenvolvimento de um tomógrafo relativamente pequeno e de 

menor custo, especialmente indicado no diagnóstico odontológico. O desenvolvimento desta 

nova tecnologia está permitindo à Odontologia a reprodução da imagem tridimensional dos 

tecidos mineralizados maxilofaciais, com mínima distorção e dose de radiação 

significantemente reduzida em comparação a Tomografia Computdorizada (TC) tradicional. 

Objetivo: Identificar as principais vantagens do exame e suas aplicações no auxílio do 

diagnóstico odontológico. Metodologia: Foi realizado um levantamento bibliográfico através da 

análise de artigos científicos, e trata-se de uma revisão de literatura, com caráter descritivo e 

exploratório. Conclusão: Devido à possibilidade de aquisição de imagens em diversos planos, 

reconstruções em 3D, em um único escaneamento com giro de 360º, com um menor tempo de 

exposição e baixo custo comparado com outros exames odontológicos, espera-se um aumento 

significativo na solicitação da TC Cone Beam na área odontológica, auxiliando no diagnóstico 

de patologias, anomalias, fraturas, delimitando lesões e na realização de planejamento cirúrgico 

e construção de próteses dentárias. 

Palavras-Chaves: Odontologia, Cone Beam, Diagnóstico 

Tipo de Trabalho: Apresentação Pôster 
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DESENVOLVIMENTO E ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO EM SERVIÇO DA 

MEDICINA NUCLEAR NO BRASIL 

 

Mateus Domingues de Barros*; Carlos Eduardo de Oliveira Costa Júnior. 

*mateusdb1@gmail.com 

 

RESUMO 

Introdução: A Medicina Nuclear é uma especialidade no ramo da saúde que utiliza métodos 

seguros, indolores, não invasivos e que fornecem informações que outros exames diagnósticos 

não podem realizar através do emprego de fontes abertas de radionuclídeos. Objetivo: O 

presente trabalho tem o objetivo de refletir à luz da literatura sobre a atuação do biomédico na 

habilitação de Imagenologia médica com ênfase em medicina nuclear. Metodologia: foi 

realizado um levantamento bibliográfico através da análise de artigos científicos e trabalhos 

encontrados na biblioteca da Faculdade Integrada de Pernambuco e sítios eletrônicos como o 

Scielo e Bireme, no período de janeiro a setembro de 2017. Resultados: a maioria dos cursos de 

biomedicina no Brasil apresenta alguma disciplina de Imagenologia aplicada à biomedicina, 

embora com carga horaria variada em seus currículos. O profissional da biomedicina que 

desejar atuar nessa área deverá procurar cursos de especialização Lato Sensu, com ênfase em 

medicina Nuclear. O profissional biomédico pode atuar na aquisição de imagens e no trato com 

paciente. Por ter conhecimento mais complexo em fisiologia humana, a capacidade de aquisição 

de um exame de qualidade pode ser otimizada. Embora, seu conhecimento de proteção 

radiológica necessite de maior aprofundamento, este profissional pode atuar nesta modalidade. 

Conclusão: O biomédico é um profissional de extrema importância para o diagnóstico em 

diversas faces na saúde e quando habilitado dentro da área de medicina nuclear fica capacitado a 

operar equipamentos auxiliando o médico nos procedimentos terapêuticos e garantir máxima 

eficiência durante os serviços prestados. 

Palavras-Chaves: Biomedicina, Medicina nuclear, Serviço. 

Tipo de Trabalho: Apresentação Pôster 
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CONSUMO DE RADIONUCLÍDEOS ENCONTRADOS NOS AÇÚCARES 

PRODUZIDOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO – BRASIL 

Renata de Lira Donato*; Paula Frassinetti Pereira Carneiro. 

*renatadonato.saude@gmail.com 

 

RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho foi realizar um resgate literário sobre a quantidade consumida 

pelos humanos desses radionuclídeos naturais e avaliar uma probabilidade quanto aos 

danos à saúde. 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 Periódicos Capes. 

Resultados: Nos últimos 15 anos, houve um aumento no consumo do açúcar no Brasil, 

principalmente nos produtos industrializados. De acordo com os dados da Embrapa 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), o consumo brasileiro chega até 150 

gramas por dia, totalizando 54.750 kg por pessoa ao ano. Os dados do SUS (Sistema 

Único de Saúde) apontam um gasto anual de R$488 milhões com tratamentos de 

doenças associadas à obesidade como o diabetes. Com base em estudos realizados por 

discentes de doutorados em Pernambuco e pela Harvard University, o açúcar é um 

produto mundialmente consumido, tendo sua produção proveniente da cana-deaçúcar e 

da beterraba. Atualmente existem três tipos comercializados:o açúcar refinado, o açúcar 

invertido (líquido) e o açúcar mascavo, sendo esse último contendo um número mais 

elevado de radionuclídeos, tais como: Ra, U, Au, Br, Co, Hf, K, Na, Sb, Sc, Zn, Th, As 

e Pb. Os principais elementos encontrados e estudados são ²³²Th, 40K, ²²6Ra e ²²8Ra, 

onde 0,05% são absorvidos pelo trato digestório, 70% são fixados no tecido ósseo e o 

restante acumulam-se no fígado. Estudos também apontam a dependência química, onde 

o açúcar age nos neurônios, provocando o efeito de euforia ativado pela dopamina. 

Conclui-se que essas pesquisas tornam-se indispensáveis para a preservação da saúde 

pública, onde podem correlacionar o alto consumo do açúcar em longo prazo com o 

índice elevado das doenças como, o câncer, diabetes tipo 1 e tipo 2, Alzheimer e a 

geração de uma população obesa. 

 

Palavras-Chaves: Açúcar. Radionuclídeos. Câncer. 

 

Tipo de Trabalho: Apresentação oral 
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AVALIAÇÃO DAS DIRETRIZES DE RADIOPROTEÇÃO EM LEITOS DE 

INTERNAÇÃO COLETIVA 

 

Gustavo Paulo Soares Santos*; Paula Frassinetti Pereira Carneiro 

gpaulo120@gmail.com 

 

RESUMO 

 

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. A partir de uma revisão na literatura, busca-se avaliar a aplicação das diretrizes 

de radioproteção em leitos de internação coletiva, o tema abordado será justamente a 

respeito da proteção utilizada para exames realizados principalmente em leitos de 

UTI’s. Objetivo: essa pesquisa tem por objetivo avaliar 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 da pesquisa bibliográfica foi constatado, que alguns serviços 

que tem internação coletiva, não seguem o que estabelece a portaria 453/98, 

principalmente no item 2.1 onde fala da justificação da pratica de exposições médicas e 

a limitação da dose; e no item 4.27 onde recomenda- se que nas UTI's, faça-se uso de 

proteção de corpo inteiro com 0,5mm de chumbo, para os demais pacientes. 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-Chaves: Radioproteção, Portaria 453, Internação coletiva, Leitos. 

 

Tipo de Trabalho: Apresentação oral 
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RISCO DA EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO IONIZANTE EM BLOCO 

CIRÚRGICO 

 

Flavia Luiza Silva*; Silvia dos Santos Botelho; Paula Frassinetti Pereira Carneiro. 

*flavia_luiza_8@hotmail.com 

 

RESUMO 
 

Introdução: Com a generalização dos procedimentos endovasculares, cresce a 

preocupação com os efeitos biológicos nos pacientes e profissionais de saúde exposto 

aos procedimentos radiológicos em bloco cirúrgico. Pretende-se com este trabalho, 

determinar a quantidade de radiação dispersa emitida por um aparelho de radioscopia 

portátil durante a sua utilização no bloco operatório, avaliando a sua distribuição pelos 

elementos da equipe, quanto à sua posição na mesa operatória, quanto à zona corporal 

envolvida. Por fim, pretende-se determinar o impacto dos meios de proteção radiológica 

individual na quantidade de radiação absorvida. Objetivo: Avaliar a exposição do 

paciente em procedimentos de radiologia intervencionista, e proteção radiológica dos 

profissionais ao manusear o equipamento de fluoroscopia (arco cirúrgico) durante o 

procedimento. Metodologia: Para tanto o levantamento foi realizado utilizando os 

principais sítios de busca como Scielo, Science, Scribd. Conclusão: A utilização 

prolongada de radiação tem efeitos nocivos à saúde. A percepção do risco pode 

influenciar o comportamento na utilização dos aparelhos de radioscopia e de proteção 

individual. 

 

Palavras-Chaves : Exposição, proteção radiológica e fluoroscopia. 

 

Tipo de Trabalho: Apresentação Pôster 
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OTIMIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE RADIOLOGIA DIGITAL E 

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTES 

PEDIÁTRICOS 

Pedro Hiago Pereira Martins*; Marcos Ely Almeida Andrade 

*pedro.hiago@soufacipe.com.br 

 

RESUMO 

Os sistemas de radiologia digital (RD) e tomografia computadorizada (TC) 

proporcionam imagens anatômicas de alta qualidade com possível redução de custos, o 

que aumentou o número de solicitações e, consequentemente, os riscos, sobretudo para 

os pacientes pediátricos. A TC, mais especificamente, está entre os métodos de 

radiodiagnóstico que resultam nas maiores doses absorvidas pelos pacientes. Promover 

um programa de garantia da qualidade que propicie um diagnóstico médico seguro com 

doses baixas é o grande desafio para estes exames. Diante do crescente número de 

solicitações e tendo em vista o alto risco da radiação ionizante em pacientes pediátricos, 

torna-se importante a pesquisa de métodos de otimização em de RD e TC. Objetivo. 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo propor soluções para reduzir as 

doses absorvidas por pacientes pediátricos submetidos a exames de RD ou TC. 

Metodologia. O método adotado para elaboração do presente trabalho foi o descritivo 

explicativo, analisando artigos científicos na área de TC e RD em pediatria, pesquisados 

em plataformas acadêmicas (Scielo, Medline e Google Acadêmico) entre os meses de 

junho a setembro de 2017. Foram utilizados como base artigos em periódicos científicos 

e dissertações de mestrado, verificando as principais contribuições existentes sobre o 

assunto. Revisão de literatura. As primeiras indicações para a proteção radiológica em 

pediatria foram feitas pelo Conselho Nacional de Proteção Radiológica e Medições dos 

Estados Unidos (NCRP – National Council on Radiation Protection and Measurements), 

através do documento nº 68/1978. Pacientes pediátricos submetidos a exames de RD e 

TC requerem uma atenção especial, uma vez que os órgãos e tecidos também estão mais 

próximos à superfície e são atingidos por feixes de radiação menos atenuados, em 

comparação com adultos. Estudos indicam que a digitalização da imagem deveria 

possibilitar uma redução da dose de radiação utilizada, mas na prática, a dose utilizada 

nem sempre é menor que em sistemas convencionais. Ao adequar a técnica radiográfica 

baseando-se em conceitos de dosimetria e qualidade de imagem, pode-se ter uma 

minimização da dose. Internacionalmente existem literaturas que trazem níveis de 

referência para dose em pediatria, Devido à maior radiossensibilidade em crianças, 

houve a necessidade de adaptar diretrizes para uso efetivo em crianças. A padronização 

e controle da indicação correta dos exames de TC e RD, realização destes exames com 

as menores doses de radiação possíveis e a adequação das técnicas destes exames aos 

pacientes pediátricos são procedimentos que devem ser tomados pelo profissional das 

técnicas radiológicas para uma maior proteção destes pacientes. Conclusão. Conclui-se 

que com o posicionamento devido do paciente, retirada ou inserção de filtros, a 

modificação dos protocolos, o cumprimento de varredura, capacitação dos técnicos e 

tecnólogos envolvidos no exame e a manutenção periódica do aparelho são primordiais 

para a diminuição de doses e proteção do paciente, resolvendo assim os eventuais danos 

que a radiação pode causar aos mesmos. 

 

Palavras-Chaves: Tomografia computadorizada, Radiologia digital, Otimização de dose, 

Pacientes pediátricos, Procedimentos radiográficos, Radiologia pediátrica. 

Tipo de Trabalho: Apresentação oral 
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PROTEÇÃO RADIOLÓGICA EM ODONTOLOGIA: MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS 

 

Jhonathan Barbosa de Moura*; Alcilene Cristina da Silva; Emanuele Gerlane de Lemos; 

Leandro Carneiro Novais de Oliveira; Paula Frassinetti Pereira Carneiro. 

*jhonathanbarbosa4@gmail.com 

 

RESUMO 

 

Introdução: Ao interpretar proteção radiológica fala-se em prevenção ou redução de 

danos somáticos, mas de acordo com as recomendações do ICRP "International 

Commission on Radiological Protection" resume-se que o objetivo básico da 

radioproteção é a manutenção e conservação das condições apropriadamente seguras 

para as atividades envolvendo exposição humana. Objetivo do estudo é avaliar o nível 

de conhecimento dos Graduandos em Odontologia do 6º período da Facipe – Faculdade 

Integrada de Pernambuco, no que diz respeito à sua proteção radiológica e do paciente, 

tendo em vista que procedimentos radiográficos também são realizados em clínicas 

odontológicas cada vez mais, sujeitando a exposição à radiação ionizante, podendo 

colocar em risco ambas as partes, tendo em vista a responsabilidade do profissional. 

Metodologia: Com isso realizou-se uma pesquisa quantitativa com questionário 

constituído de 10 perguntas de múltipla escolha e assinatura de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido aplicado a alunos do no mês setembro de 2017, a 

fim de buscar o conhecimento dos mesmos acerca das radiações ionizantes e das 

medidas preventivas presentes em sua área de atuação. Resultados: A análise dos dados 

coletados e distribuídos em gráficos de percentuais corrobora a capacidade de 

compreensão dos discentes sobre os itens básicos sobre radioproteção. Conclusão: 

Verificou-se que a maioria dos formandos em Odontologia, possui conhecimento pouco 

satisfatório sobre as precauções de radioproteção e de radiações ionizantes necessárias 

para âmbito profissional assim como, condutas e normas vigentes quanto a minimizar a 

exposição. Visto que os resultados apurados remetem a uma reestruturação de ensino 

com intuito de conscientização dos riscos e efeitos que a radiação ionizante pode causar 

além de preparar os futuros profissionais a exercer sua função com segurança. 

 

Palavras-Chaves: Proteção radiológica. Odontologia. Radiações Ionizantes. 

Profissional. 

 

Tipo de Trabalho: Apresentação Pôster 

  



Anais do VI Encontro Científico de Radiologia - VI ECR 
Recife, PE/Brasil, 27 a 29 de Outubro de 2017. 
ISSN 2447-7575  

  

 

 17 

ACIDENTES RADIOLÓGICOS EM GAMAGRAFIA INDUSTRIAL 

 

Leiliane Lira*; Maria de Fatima da Silva Nascimento; Rhanielle Ferreira;  
Paula Frassinetti Pereira Carneiro. 

* leila_pe-recife@hotmail.com 

 

RESUMO 
 

Introdução: A Gamagrafia Industrial é uma técnica de ensaio não-destrutivo destinada 

ao controle da qualidade de materiais e componentes, muito utilizado na indústria 

siderúrgica, aérea, naval, petrolífera. Objetivo: O objetivo deste trabalho e conscientizar 

e informar o risco que uma fonte perdida pode trazer para o individuo público que tem o 

total desconhecimento da simbologia da radiação ionizante e dos perigos da radiação. 

Metodologia: Foi realizado um levantamento bibliográfico através de análise de artigos 

científicos. Manuais de agência de energia atômica. A Gamagrafia Industrial sempre foi 

a responsável pelos maiores índices de acidentes radiológicos em quase todos os países, 

havendo deficiências de monitoração do local do trabalho ou por algum motivo essa 

fonte radioativa se desacopla do cabo de comando, não sendo recolhida à blindagem, 

ficando fora do controle, os principais atingidos serão os operadores que prosseguem as 

atividades como se tudo estivesse normal. A situação fica complicada quando a fonte é 

recolhida por indivíduo público por falta de conhecimento sobre o assunto se torna 

ainda mais grave. É de grande importância para se descobrir as suas verdadeiras causas, 

estimar as doses dos trabalhadores e indivíduo do público envolvidos e, principalmente 

emitir recomendações para corrigir os procedimentos de trabalho e, consequentemente, 

tornar a probabilidade de ocorrência de acidentes cada vez menor. Conclusão: observou-

se que as principais causas foram na maioria das vezes por falhas de procedimento 

técnico principalmente em rotinas de radioproteção. Isto mostra que os operadores 

necessitam de treinamento em radioproteção para evitar falhas na monitoração da fonte 

radioativa e sua indevida manipulação. 

 

Palavras-Chaves: Palavras-chave: Gamagrafia, acidentes, Radiologia. 

 

Tipo de Trabalho: Apresentação oral 
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RELAÇÃO INTERPESSOAL CIRURGIÃO DENTISTA E TECNÓLOGO DE 

RADIOLOGIA: SUCESSO NO DIAGNÓSTICO ODONTOLÓGICO 

 

João Víctor dos Santos Rocha*; Giselle Lemos de Oliveira Silva; Etna Bezerra de 

Oliveira; Maria Dayana de Oliveira Sousa; Paula Frassinetti Pereira Carneiro 

* victorsanttos88@gmail.com 
 

RESUMO 
 

Os profissionais da área de saúde têm procurado aperfeiçoar o diagnóstico, 

planejamento e tratamento de seus pacientes utilizando os recursos tecnológicos 

atualmente disponíveis. Em tempos atuais, novas tecnologias estão presentes na 

odontologia com diferentes ferramentas e aplicações facilitando a comunicação entre o 

tecnólogo de radiologia e demais especialistas. O objetivo deste trabalho foi realizar um 

levantamento literário sobre inter-relação entre o cirurgião-dentista e o tecnólogo de 

radiologia, visando a maior eficiência na utilização dos recursos tecnológicos de 

diagnóstico por imagem. A radiologia odontológica é a forma mais utilizada e eficaz 

para obter um diagnóstico da saúde bucal com maior precisão dos laudos médicos. Em 

um estudo realizado por discentes de doutorado, os dados coletados de 176 

questionários distribuídos à cirurgiões-dentistas, excluindo os tecnólogos de radiologia. 

Dos profissionais entrevistados 54% tinham título de especialista, sendo as 

especialidades mais frequentes: Dentística (23,3%) e Ortodontia (17,5%). Quanto ao 

local de realização do exame radiográfico, 72,9% encaminham para centros 

especializados. A maioria dos entrevistados (70,7%) afirma possuir um bom 

relacionamento profissional com o radiologista. Em outro estudo realizado na Faculdade 

de Odontologia Brasileira (2011) foram avaliados os exames radiográficos solicitados 

no atendimento da clínica escola, e os resultados obtidos apontaram a grande frequência 

nas solicitações de radiografias panorâmicas (31,02%) e periapicais (64,41%). 

Observou-se nos artigos estudados, um distanciamento dos cirurgiões-dentistas em 

relação à linguagem técnica utilizada no cotidiano do tecnólogo de radiologia, propondo 

uma eficácia nos exames radiográficos como auxiliar de diagnóstico havendo uma 

adequada relação entre os profissionais relacionados no estudo. 

 

Palavras-Chaves : Radiologia. Dentista. Tecnólogo. Imagens 

 

Tipo de Trabalho: Apresentação Pôster 
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CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DA CIDADE DO RECIFE-PE, SOBRE 

A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA 

 

Rafael Filipe Ferreira Dutra*; Valmir Nogueira da Silva; Tiago Henrique de Andrade; 

Joaquim Lúcio Lopes de Aguiar; Paula Frassinetti Pereira Carneiro 

* dutra850326@gmail.com 

 

RESUMO 

 

A próstata é uma glândula situada na região do abdômen inferior e faz parte do sistema 

reprodutor masculino. O crescimento desordenado da próstata é a característica 

principal do câncer, sendo considerado o segundo tipo de câncer que mais acomete nos 

homens do Brasil. Em países desenvolvidos esse índice é maior em comparação com os 

outros países. Tendo a terceira idade como principal fator de risco e o excesso do 

hormônio testosterona. Inicialmente essa doença não apresenta sintomas, mas algumas 

vezes pode crescer rapidamente, se espalhar para todo o corpo e levar à morte. Os 

sintomas mais comuns são: problemas urinários, infecções a insuficiência renal. As 

formas de se diagnosticar são através de exames como Antígeno Prostático Específico 

(PSA), biópsia, ultrassom, estudo histopatológico e toque retal. As formas de prevenção 

são atividades físicas regulares, boa alimentação e exames periódicos. O aumento 

observado nas taxas de incidência no Brasil pode ser justificado pela evolução dos 

diagnósticos, pela melhoria na qualidade de vida. Será realizada uma campanha de 

conscientização, onde serão esclarecidos os fatores de risco, as incidências, mortalidade, 

prevalência tipos de tumores, tratamentos do Câncer de Próstata (CaP) precoce e 

avançados, diferenciando alguns mitos e verdades sobre o CaP. Tendo como objetivo 

analisar o grau de informação e conhecimento da população sobre o câncer de próstata e 

conscientizá-la sobre a importância da prevenção. Foi traçado um questionário contendo 

10 perguntas aplicado a um público geral de 100 pessoas com faixa etária entre 40 e 70 

anos do sexo masculino, no período de 7 dias localizados na cidade de Recife, Olinda e 

Paulista. 

 

Palavras-Chaves: Câncer, próstata, diagnóstico, prevenção. 

 

Tipo de Trabalho: Apresentação Pôster 
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE INFORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DAS 

MULHERES EM RELAÇÃO AO CÂNCER DE MAMA 

 

Steffanie de Araújo Farias Oliveira*; Gabriella do Nascimento Gomes; Paula Frassinetti 

Pereira Carneiro 

* steffanie.oliveira_@hotmail.com 

 

RESUMO 

 

Introdução: O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres, 

quando comparado aos homens. De cada cem mulheres com o carcinoma de mama, há 

um caso em homens. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), 1,38 

milhões de novos casos e 458 mil mortes são catalogados por ano. Segundo estatísticas 

do INCA (Instituto nacional do câncer de mama) no Estado de Pernambuco foram 

registradas 2.450 casos novos em 2014 e 2.550 em 2016, constatando um aumento de 

28% de novos casos a cada ano. As principais zonas de risco para a obtenção da doença 

são: a existência de histórico de câncer na família, a idade (dos 40 aos 69 anos), a 

menstruação precoce, a reposição hormonal e a ausência de gravidez. Os possíveis 

sintomas da neoplasia mamária são: mamilo invertido, pele enrugada, secreção desde 

que não seja no período de amamentação, nódulo palpável e dor que não cessa. Os 

exames de rastreamento (mamografia, ultrassom, ressonância magnética e ecografia) 

são capazes de diagnosticar o câncer de mama em mulheres ainda assintomáticas, 

proporcionando assim um melhor prognóstico e a redução da mortalidade. Objetivo: 

Avaliar o nível de informação e conscientização das mulheres com relação ao câncer de 

mama. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de campo que foi baseada na aplicação 

de um questionário contendo 10 perguntas sobre o cancro de mama para 100 mulheres 

com faixa etária de 25 a 60 anos, na região metropolitana do Recife-PE no mês se 

setembro. Conclusão: Esse estudo demonstra que a maior parte da população feminina 

carece de informações sobre o câncer de mama capaz de proporcionar o diagnóstico 

precoce, o qual reduziria a taxa de mortalidade, enfatizando assim a necessidade de uma 

divulgação mais ampla sobre o assunto. 

 

Palavras-Chaves: Câncer, mamografia, autoexame, tratamento, conscientização. 

 

Tipo de Trabalho: Apresentação Pôster 
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PERCEPÇÃO SOBRE OS EFEITOS BIOLÓGICOS DA RADIAÇÃO 

IONIZANTE POR ESTUDANTES DE SAÚDE DA FACIPE 

 

Hilda Tavares Silva Nunes*; Poliana Souza da Silva; Paula Frassinetti Pereira Carneiro 

*hildat_marina@hotmail.com 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: As emissões radioativas são denominadas de ionizantes, pois tem 

energia suficiente para remover elétrons de suas órbitas, ou seja, podem ionizar 

diferentes átomos e moléculas. São exemplos de radiação ionizantes partículas alfa e 

beta. A radiação ionizante produz efeitos sobre a matéria viva que podem ser maléficos 

ou também benéficos ao homem. OBJETIVO: Compreender a percepção que os 

discentes dos cursos da área de saúde da Faculdade Integrada de Pernambuco têm a 

respeito dos efeitos biológico produzidos pela radiação ionizante. METODOLOGIA: 

Foi realizada este mês de setembro uma pesquisa de campo sob o formato de 

questionário contendo cinco perguntas ao corpo discente da área de saúde da FACIPE. 

CONCLUSÃO: O intuito desta pesquisa foi avaliar o conhecimento a respeito da 

radiação ionizante por parte dos docentes da área de saúde da Facipe. 

 

Palavras-Chaves: Radiação ionizante, efeitos biológicos, curso saúde. 

Tipo de Trabalho: Apresentação Pôster 
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ALIMENTOS IRRADIADOS E SEUS BENEFÍCIOS 

 

Ilary Arlete Sousa Monteiro; Mário José Carvalho; Mônica Ferreira Régis*; Sandro 

Coutinho; Paula Frassinetti Pereira Carneiro 

*monicaferreiraregis@gmail.com 

 

RESUMO 

 

Introdução: É considerado um dos processos tecnológicos mais eficientes na redução de 

microorganismo patogênicos e deteriorantes dos alimentos, os são expostos a doses 

elevadas de raios gama, feixes de elétrons ou raios x, pois esse procedimento torna os 

alimentos inativos ou microorgarnismos nocivos, matando-os ou esterilizando-os, sem 

tornar os alimentos radioativos. Objetivo: Verificar como o processo de irradiação nos 

alimentos pode interferir na sua durabilidade duplicando ou ate triplicando o próprio. 

Metodologia: É submeter os alimentos já embalados ou a granel, a doses controladas de 

radiação ionizante com à finalidade sanitária, fitossanitária ou tecnológica. Conclusão: 

Obter conhecimento científicos e ampliando os conhecimentos da população sobre os 

alimentos irradiados com seus benefícios e malefício. 

 

Palavras-Chaves: Alimentos, Irradiados, Benefícios, Malefícios 

 

Tipo de Trabalho: Apresentação Pôster 
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CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA: BIOPRÓTESE VALVAR EM 

PACIENTES IDOSOS 

 

Carlos Henrique da Silva; Mariana De Deus Silva; Valeska Luna De Oliveira*; Vitoria 

Waleska De Souza Costa; Paula Frassinetti Pereira Carneiro 

*dableska@gmail.com 

 

RESUMO 

 

Introdução: A Bioprótese oferece características hemodinâmicas de alto fluxo no 

tratamento de doenças na válvula aórtica, destina-se aos pacientes de elevado risco 

cirúrgico que são acometidos de estenose grave. O implante por cateter de Bioprótese 

valvular aórtica promove uma avanço na qualidade de vida e um aumento significativo 

de sobrevida. Em uma situação clínica, este procedimento oferece uma alternativa 

terapêutica menos invasiva e mais eficiente. Objetivo: Diante disso o objetivo do estudo 

é analisar os resultados obtidos com o implante via cateter de Bioprótese valvar aórtica 

em pacientes idosos, redução dos sintomas, da mortalidade em pacientes com 

contraindicação cirúrgica comparada a cirurgia cardíaca tradicional. Metodologia: A 

elaboração deste trabalho consiste em uma abordagem descritiva de revisão de 

literatura, onde os dados serão coletados em livros, artigos, revistas científicas e 

endereços eletrônicos. A pesquisa documental irá desenvolver-se através dos arquivos 

da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI). 

Conclusão: Observa-se que esta modalidade é uma alternativa mais estável, com ênfase 

na repercussão positiva na sobrevida do paciente idoso com alto risco de mortalidade 

em relação à cirurgia convencional. 

 

Palavras-Chaves: Cardiologia intervencionista; Cateter; Bioprótese; Estenose; aórtica. 

 

Tipo de Trabalho: Apresentação Pôster 
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A IMPORTÂNCIA DA DENSITOMETRIA ÓSSEA NA DETECÇÃO PRECOCE 

DA OSTEOPOROSE 

 

Monique Santiago; Viviane Oliveira; Wilson Constatino, Elessandra Figueredo*; Paula 

Frassinetti Pereira Carneiro 

*elessandra.cesar@gmail.com 

 

RESUMO 

 

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. o homem, a testosterona 

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. Diante disso, o objetivo do trabalho será demonstrar a 

importância da densitometria óssea na detecção precoce da osteoporose. 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. A densitometria óssea é o único método de diagnóstico por 

imagem que detecta a redução de massa óssea de maneira precoce e precisa. 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-Chaves : Palavras-chave: Menopausa, Osteoporose, Densitometria Óssea. 

 

Tipo de Trabalho: Apresentação oral 
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RADIOIODOTERAPIA: TRATAMENTO PARA O CÂNCER DE TIREOIDE 

 

Elizangela Gomes da Silva Bento*; Maria José da Fonseca Silva; Liliane Stefany de 

Oliveira Gouveia; Rosângela Cristina Guimarães; Josiel da Costa Silva; Kleber Souza da 

Silva Costa. 

*elizangelagsbento@gmail.com 

 

RESUMO 

 

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 corresponde a 80% dos mais 

de 20 milhões de casos novos estimados para 2025. Esperam-se, no ano de 2017, para o 

Brasil, 1.090 casos novos de câncer de tireoide para o sexo masculino e 5.870 para o 

sexo feminino, com um risco estimado de 1,08 casos a cada 100 mil homens e 5,70 

casos a cada 100 mil mulheres, onde uma das principais formas de cura se dá através da 

radioiodoterapia. Objetivo: O objetivo deste trabalho é esclarecer a aplicabilidade da 

radioiodoterapia no tratamento do câncer de tireoide. Metodologia: O estudo 

caracterizasse por um levantamento bibliográfico através de análise de artigos 

científicos e do Google acadêmico. Conclusões: A iodoterapia é amplamente indicada 

para pacientes com câncer de tireoide papilar ou folicular (câncer diferenciado da 

tireoide), 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 células neoplásicas que restaram após a cirurgia. 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. 

 

Tipo de Trabalho: Apresentação oral 
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OTIMIZAÇÃO DE DOSE PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS EM 

PROCEDIMENTOS INTERVENCIONAIS 

 

Claudemir Batista Da Silva Junior*; Joelan Angelo de Lucena Santos  

* claudemib@gmail.com 

 

RESUMO 

 

Introdução: O uso das técnicas intervencionista no auxílio do diagnóstico clínico está 

em constante crescimento, em função do avanço da tecnologia na área de imaginologia. 

Entretanto, apesar de suas grandes vantagens, os exames radiológicos representam a 

principal causa de exposição humana a fontes artificiais de radiação, essa exposição 

deve ser otimizada, tão baixo quanto razoavelmente exequível (ALARA), e 

principalmente em procedimentos pediátricos onde deve se desprendido a maior 

atenção, devido a características particulares nesses procedimentos, Além disso, a 

Radiosensibilidade das células e sua maior expectativa de vida, desses pacientes 

Seguindo a tendência mundial, em otimizar dose de exposição em pacientes pediátricos, 

os procedimentos assumem uma potencial importância, não somente pela sua maior 

susceptibilidade aos efeitos deletérios da radiação, como, também, pelas inúmeras 

peculiaridades da radiologia pediátrica. Diante disso o objetivo desse trabalho é 

identificar procedimentos utilizados para otimizar a dose no paciente pediátrico em 

exames intervencionista e minimizar os possíveis efeitos teciduais. Metodologia: foi 

realizado levantamento bibliográfico através da análise de artigos científicos na 

biblioteca de teses da faculdade federal de Pernambuco (UFPE), IMAGE GENTLY, 

IAEA. Conclusão: Através dos artigos analisados, os principais procedimentos para 

minimizar a dose no paciente pediátrico são: usar protocolos de baixa dose (LOW 

DOSE), diminuir a quantidade de pulsos por segundo, reduzir a distância paciente 

detector, aumentar a distância tubo paciente, retirar o filtro para que os feixes de 

radiação de baixa energia possam interagir com o detector, por outra via, a imagem 

adquirida terá um maior ruído. Os efeitos teciduais podem acontecer a qualquer nível de 

radiação em pacientes pediátricos devido ao seu metabolismo que está em constante 

evolução e divisão celular. 

 

Palavras-chave: Pediatria, Otimização de Dose, Intervencionista. 

 

Tipo de Trabalho: Apresentação oral 
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AVALIAÇÃO DOS PRINCIPAIS ERROS NA PRÁTICA DA PROTEÇÃO 

RADIOLÓGICA NO RADIODIAGNÓSTICO 

 

Breno Veríssimo*; Adriano Soares; Erickson Vanderlei; Laysla Patrícia; Paula 

Frassinetti Pereira Carneiro 

*bvf.2083@gmail.com 

 

RESUMO 

 

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 453, estabeleceu diretrizes básicas 

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

conscientização dos profissionais que atuam no diagnóstico por imagem, mediante a 

uma avaliação dos principais erros de proteção radiológica no radiodiagnóstico. 

Metodologia: Realizou-se uma pesquisa de campo, com profissionais atuantes no 

radiodiagnóstico, na região metropolitana do Recife, através de um questionário com 10 

perguntas, obtendo informações necessárias para o desenvolvimento do estudo. 

Conclusão: A análise realizada evidenciou que os principais erros dos profissionais no 

radiodiagnóstico estão diretamente relacionados ao não cumprimento das medidas de 

proteção radiológica conforme a portaria 453, 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-Chaves: Radiodiagnóstico, Radiação, Riscos Ocupacionais. 

 

Tipo de Trabalho: Apresentação oral 
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EMBOLIZAÇÃO UTERINA NO TRATAMENTO DE MIOMAS 

SINTOMÁTICOS, EM COMPARAÇÃO A OUTRAS TÉCNICAS 

 

Magally Azevedo Ciríaco*; Wanderson Antonio Lima; Paula Frassinetti Pereira 

Carneiro 

* maga_aciriaco@hotmail.com 

 

RESUMO 

 

Introdução: Os miomas de úteros também denominados de leiomiomas ou fibromas são 

os tumores ginecológicos mais comuns e incidem em até 30% das mulheres em idade 

reprodutiva. Entre os tratamentos utilizados para esses tumores temos a embolização 

uterina que é um procedimento minimamente invasivo que impede que algumas artérias 

supram sangue para os miomas, temos a miomectomia que é a retirada dos fibromas 

uterinos preservando o útero. Podendo ser feito de três formas: miomectomia 

laparoscópica, abdominal e histeroscópica. E temos a histerectomia que é a cirurgia de 

retirada do útero, geralmente realizada por um ginecologista. O objetivo: do trabalho é 

fazer uma comparação entre os três tratamentos demonstrando e explicando a 

importância no tratamento de fibromas. Metodologia: O levantamento bibliográfico foi 

feito através de pesquisas em sites e artigos científicos encontrados no Google 

acadêmico e scielo. Conclusão: conclui-se que existem vários fatores relacionados à 

melhor escolha do procedimento a ser feito, levando em consideração, idade do 

paciente, dimensões do tumor, e a preservação dos órgãos reprodutores permitindo 

engravidar. 

 

Palavras-chave: reprodução. Útero. Fibromas. Emboloterapia. Histerectomia. 

Miomectomia. 

 

Tipo de Trabalho: Apresentação oral 
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DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE (TLD): CONCEITO, 

FUNCIONAMENTO, PRINCIPAIS APLICAÇÕES E VANTAGENS 

Ana Flávia Batista Monteiro*; Paula Frassinetti Pereira Carneiro 

*ana.monteiro@gestos.org 

 

RESUMO 

 

Introdução: Alguns materiais cerâmicos, quando aquecidos, após serem expostos à 

radiação ionizante, apresentam a propriedade de emitir luz. Este fenômeno é conhecido 

como radiotermoluminescência, ou simplesmente, termoluminescência, e o material que 

apresenta esta característica é denominado material termoluminescente. Foram 

desenvolvidos alguns métodos para avaliação e controle dos níveis de dose de radiação 

ionizante com o propósito de avaliar os níveis de exposição dentro dos limites definidos 

pelas normas de proteção radiológica, como apresentados na International Commission 

on Radiological Protection – ICRP 103, dentre estes, a dosimetria termoluminescente 

(TLD). Objetivo: Conceituar a tecnologia dosimétrica termoluminescente explanando a 

sua composição, funcionamento, vantagens e seus principais campos de aplicações. 

Metodologia: O método utilizado para a realização desse artigo foi o de pesquisa 

bibliográfica onde os dados foram coletados em livros, artigos, endereços eletrônicos e 

plataformas de pesquisa. Conclusão: A dosimetria termoluminescente é uma ferramenta 

versátil para a avaliação da dose de radiação ionizante. A grande quantidade de 

materiais termoluminescentes e suas diferentes formas físicas permitem a determinação 

da qualidade da radiação em um intervalo de doses de μGy a kGy. Uma das maiores 

vantagens dos dosímetros TL são as suas pequenas dimensões e o fato de não 

necessitarem de cabos ou equipamentos auxiliares durante a medida na dose. Como 

consequência disso, esse tipo de dosímetro é adequado para um grande número de 

aplicações que se expandem principalmente nas áreas de saúde, ciências biomédicas, 

proteção radiológica, monitoração radiológica ambiental, entre outras. 

Palavras-chave: Termoluminescência, TLD, Aplicações Radiométricas. 

Tipo de Trabalho: Apresentação Pôster 
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AVALIAÇÃO DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS DA BRAQUITERAPIA 

NO TRATAMENTO DE CÂNCER DE PROSTATA 

Danilo Santos Oliveira*; Rodrigo Florêncio Silva, Paula Frassinetti Pereira Carneiro 

*janttos01@gmail.com 

 

RESUMO 

 

Introdução: O câncer de próstata é mais prevalente em homens acima dos 50 anos, 

frequentemente descoberto através do exame físico (toque retal) ou exame de sangue 

antígeno prostático especifico (PSA), é a segunda causa morte por neoplasia. O câncer 

pode ser tratado com cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Na radioterapia existe uma 

modalidade que se chama braquiterapia, que é menos invasivo e atua diretamente no 

tumor. A braquiterapia refere-se ao efeito terapêutico de radioisótopos como o iodo 125 

que é colocado em contato com a lesão a tratar. Diante disso, o objetivo do trabalho foi 

avaliar as vantagens e desvantagens da braquiterapia no tratamento do câncer de 

próstata. Matérias e métodos: Portanto, os resultados foram obtidos através de pesquisas 

em livros e sites que divulgam materiais de estudos, como artigos científicos. Conclui-

se que a braquiterapia é a forma mais eficaz para o tratamento de médio e longo prazo, 

sendo um dos fatores que minimiza danos aos pacientes lhe permitindo uma melhor 

qualidade de vida. Porém, existem algumas dificuldade de acesso, como o número de 

pacientes que é maior que as vagas e centros onde se praticam este método. O 

tratamento torna-se ineficaz ou não é tão eficiente em paciente onde o tumor está em 

faze de metástase. 

Palavras-Chave: Próstata, câncer, braquiterapia 

Tipo de Trabalho: Apresentação oral 
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PESQUISA DE LINFONODO SENTINELA NO CÂNCER DE MAMA 

 
Adriano Antônio Oliveira*; Camila da Silva Siqueira  Morais*;  Sandra Patricia Bezerra 

Silva; Williams De Lima Pereira; Joelan Angelo de Lucena Santos. 

* camilasoares@gmail.com 

 

 

RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é resgatar da literatura a importância a eficiência da Pesquisa 

de Linfonodo Sentinela (PSL), onde permite localizar o primeiro linfonodo de 

drenagem tumoral (linfonodo sentinela). Metodologia: foi realizado um levantamento 

bibliográfico através da análise de artigos científicos e trabalhos encontrados na 

biblioteca da Faculdade Integrada de Pernambuco e sítios eletrônicos como o Scielo e 

Bireme, no período de janeiro a setembro de 2017. Resultados: Os linfonodos ou 

gânglios linfáticos são estruturas com forma e tamanho de um grão de feijão, 

espalhados por todo o nosso corpo. Algumas áreas concentram uma quantidade maior, 

principalmente o pescoço, as axilas, as virilhas e a parte central do tórax e do abdome. 

Funcionam com filtros contra agentes infecciosos. Normalmente ficam inchados quanto 

há alguma inflamação próxima (a conhecida íngua, que surge na virilha quando o pé ou 

perna estão inflamados, ou no pescoço no caso de inflamação da garganta). Quando 

surge um câncer, os linfonodos daquela região precisam ser avaliados, pois 

frequentemente ocultam células tumorais. No caso do câncer de mama, os linfonodos 

importantes são os da axila.  Até pouco tempo atrás, o tratamento padrão do câncer de 

mama era a retirada da mama, e o "esvaziamento" de todos os gânglios linfáticos da 

axila. Isso resultava numa cirurgia maior, com mais dor, mais dificuldade de 

movimentação do braço e, em alguns casos, inchaço constante do braço. Atualmente, 

muitos pacientes não precisam mais desse procedimento extenso, devido ao uso da 

pesquisa do linfonodo sentinela. Por ser o primeiro a receber a drenagem linfática, o 

aspecto histopatológico desse linfonodo reflete o status dos demais linfonodos axilares. 

Dessa forma, quando o linfonodo sentinela não apresenta sinais de comprometimento 

metastático, o esvaziamento axilar pode ser evitado. Alguns trabalhos mostram que a 

recorrência axilar após PLS com linfonodo sentinela negativo é comparável à 

recorrência após esvaziamento axilar completo. Conclusão: Além de diminuir o tempo 

cirúrgico e a morbidade associada ao esvaziamento axilar  completo, a retirada de 

apenas um linfonodo (ou de apenas alguns poucos) permite uma análise mais detalhada 

pelo patologista.  

 

Palavras-chave: Radiologia. Linfonodo sentinela. Tecnólogo. Imagens 

 

Tipo de Trabalho: Apresentação Pôster 

 


