
Radiologia 

 

PADRÃO DE RESPOSTA  

Em termos de atendimento à proposta, espera-se que o estudante estabeleça 
relação entre a qualidade do serviço de esgotamento sanitário e de tratamento 
da água para o agravamento do número de casos de internação e morte por 
diarreia entre a população brasileira: geralmente, quanto maior a abrangência 
dos serviços, menor a ocorrência de internações por essa moléstia e menor os 
gastos com os tratamentos de saúde.  

Espera-se, também, que o estudante mencione pelo menos duas políticas 
públicas implementadas para buscar resolver o problema e que proponha uma 
ação visando contribuir para a sua solução.  

 

 



 

O estudante deve elaborar um texto dissertativo, coerentemente estruturado, 
que evidencie a capacidade de tratar  os seguintes tópicos : 
 

• O papel da tecnologia digital . Esse papel deverá ser abordado 
considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:  

o A potencialização e/ou a facilitação das atuais ações de 
espionagem;  

o A execução e/ou a sofisticação de crimes contra a privacidade;  
o A proteção – em termos de sigilo/invisibilidade – dos agentes 

dessas ações. 
• A garantia dos direitos do cidadão e do Estado. Essa garantia deverá 

ser abordada considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:  
o As possíveis violações e/ou decorrentes reparações do direito à 

privacidade;  
o O descumprimento e/ou rompimento de acordos internacionais. 

• O problema da segurança . Esse problema deverá ser abordado 
considerando pelo menos uma das escalas de ação:  

o A do indivíduo (cidadão);  
o A do Estado (segurança/soberania nacional);  
o A das organizações (empresas e/ou instituições nacionais ou 

internacionais).  

 



 

Padrão de resposta  

a) Em sua resposta, o estudante deve fazer a seguinte descrição: 

• Raio-central com uma angulação (direção) cefálica de 10 a 15º. 

b) A resposta do estudante deve abordar pelo menos um dos aspectos 
relacionados abaixo: 

• O osso sacro possui o eixo longitudinal mais posterior, exigindo uma 
angulação cefálica na incidência axial AP. Com essa angulação e 
direção, o osso sacro tende a ser projetado na película com uma 
imagem radiológica da anatomia com seu tamanho mais próximo do 
real, diminuindo a distorção. 

• Há uma variação desse ângulo entre os sexos masculino e feminino, 
sendo que ele tende a ser maior em pacientes do sexo feminino em 
comparação ao sexo masculino. 

• Existem acidentes anatômicos (ilíacos, quadris, sacro, cóccix, entre 
outros). 

 

 

 

 

 



 
 

Padrão de resposta  

A resposta do estudante deve contemplar os seguintes elementos: 

a) Para pesquisa de TEP, deve ser feito scout de todo o tórax. Deve ser 
utilizada a ferramenta (ROI), que permite a leitura dos coeficientes de 
atenuação durante a realização do “bolus test” na região do tronco da artéria 
pulmonar. O início da aquisição será acionado quando atingir a maior 
densidade. Deve ser solicitada a apneia inspiratória. Fluxo médio do meio de 
contraste: 3 a 5 ml por segundo. Volume do meio de contraste de acordo com o 
peso do paciente. 

b) O tronco da artéria pulmonar e seus ramos devem estar repletos do meio de 
contraste. 

c) É recomendado utilizar a bomba injetora, pois permite que o contraste seja 
injetado em grande fluxo e volume de forma constante. 



 

 

Padrão de resposta  

A resposta do estudante deve contemplar os seguintes elementos: 

a) A ressonância magnética na ponderação T2 com saturação da gordura no 
plano coronal demonstra os edemas ósseos em fases agudas das doenças 
articulares do quadril e de todo o sistema musculoesquelético. 

 
b) Quando o paciente possui prótese na articulação coxofemoral, as imagens 
por ressonância magnética apresentam artefatos, devido à susceptibilidade 
magnética. Nesse caso, para a análise adequada do sistema 
musculoesquelético, é recomendado o estudo com saturação da gordura com a 
sequência de pulso T2 STIR. 


