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QUESTÃO 1: 

 
A) Fístula biliar iatrogênica. 
 
B) Dosagem de bilirrubinas no líquido do dreno e ColangioRessonância magnética com 

contraste hepatoespecífico. 
 
C) Drenagem biliar interna-externa ou implante de stent biliar recoberto e removível. O 

procedimento deve ser realizado com o objetivo de reduzir o fluxo de bile pela fístula 
biliar, facilitando a sua cicatrização.  
 

D) Assepsia e antissepsia, posicionamento dos campos cirúrgicos estéreis. 
 
Punção da via biliar direita com sistema de micropunção guiado por radioscopia ou 
ultrassonografia, colangiografia percutânea,  passagem de fio guia no interior da via biliar, 
acesso a via biliar com o sistema de micropunção sob seu fio guia, troca do fio guia do 
micropunção por fio teflonado 0,035, troca do sistema de micropunção por bainha 5F 
sobre o fio 0,035. 
Cateterismo da anastomose biliodigestiva com cateter angiográfico 5F e auxílio de fio guia 
hidrofílico 0,035 até a alça intestinal. (Pode ser realizado tal cateterismo utilizando-se um 
cateter angiográfico 4F pelo interior do sistema de micropunção ao invés de se realizar a 
troca do mesmo por uma bainha 5F). 
Troca do fio guia hidrofílico 0,035 por um guia rígido de suporte 0,035.  
 
Em caso de dreno interno-externo: 
Retirada do cateter e introdutor, seguido da passagem do dreno biliar interno-externo 
10F a 14F ate a alça intestinal sob o guia rígido.  
Retirada do fio guia e montagem da curva da extremidade distal do cateter de drenagem 
no interior da alça, com posicionamento dos furos proximais do cateter no interior da via 
biliar. 
Fixação do cateter com fio de sutura na pele, curativo e acoplamento do coletor ao dreno. 
 
Em caso de stent biliar recoberto: 
Retirada do cateter e troca do introdutor 5F por um de calibre compatível com o Stent 
(normalmente bainha 10F), seguido do implante do Stent recoberto com posicionamento 
cobrindo a fístula e distal aos ramos biliares intra-hepáticos segmentares.  



 

 
 
Após o implante do stent pode ser feita a retirada do introdutor com embolização do 
trajeto ou manutenção de dreno biliar externo, por se tratar de acesso transhepático 
calibroso. 
 

 
QUESTÃO 2: 
 

A) D-dímero, Troponinas, BNP, Lactato, AngioTomografia Pulmonar, Ecocardiograma, 
Doppler venoso de membros inferiores. 

 
B) Falhas de enchimento arteriais pulmonares, dilatação das artérias pulmonares proximais, 

refluxo de contraste na veia cava inferior e veias hepáticas, desvio para esquerda do septo 
interventricular e aumento da relação VD/VE > 1. 

 
C) Risco Intermediário (TEP submaciço). 

 
D) Trombectomia mecânica e Trombólise arterial pulmonar por cateter e implante de filtro 

de veia cava inferior. 
 
 
QUESTÃO 3: 
 

A) Artéria tireóidea superior, lingual, faríngea ascendente, facial, occipital, auricular 
posterior, maxilar interna, superficial temporal. 

 
B) Artérias carótidas internas, externas, maxilares internas e faciais. 

 
C) Devem ser utilizadas partículas, preferencialmente 300-500 ou 500-700 micra, ou 

Gelfoam, para evitar o risco de embolização não alvo (risco de anastomoses entre os 
ramos da carótida externa e a carótida interna) e risco de necrose da pele e mucosa nasal.  

 
D) Hematoma no sítio de punção e embolização não alvo - isquemia cerebral e necrose da 

pele e da mucosa nasal (partículas pequenas). 
 

E) Artérias etmoidais provenientes das artérias oftálmicas. 
 
 
QUESTÃO 4: 
 

A) O painel sorológico sugere infecção crônica pelo HBV. Chilb B7 
 



 

B) Segundo o guideline de 2022 do 
BCLC, paciente com função hepática preservada, PS0 e doença multinodular deve ser 
tratado com TACE. 

 
C) Sim. A presença de icterícia é considerada um sinal de disfunção hepática e deve ser 

considerada como uma contraindicação a TACE. 
 

D) Sim, segundo o guideline, a presença de trombose da veia porta é indicação de terapia 
sistêmica e não TACE. 

 
 
QUESTÃO 5: 
 

A) Fístula linfática por lesão iatrogênica de ducto torácico. 
 

B) Dosagem de triglicerídeos no derrame pleural e LinfangioRM. 
 

C) Restrição dietética oral de lipídeos de cadeia longa, Nutrição parenteral e uso de análogos 
de somatostatina. 

 
D) Linfangiografia com embolização de fístula linfática/ducto torácico. 

 
E) Punção de linfonodos inguinais bilaterais com agulha fina guiado por USG, linfangiografia 

com lipiodol, punção da cisterna do quilo/ducto torácico guiado por radioscopia, 
microcateterismo do ducto torácico com microcateter e microguia, embolização da fístula 
linfática/ducto torácico utilizando cola acrílica ou Ônix. 
 

F) Resumo para controle de dose no paciente durante procedimentos guiados por 
fluoroscopia: 

 
1. Conheça seu equipamento. 
2. Aumente ao máximo a distância entre o tubo de raios X e o paciente, na medida do 

possível. 
3. Reduza ao mínimo a distância entre o detector e o paciente. 
4. Minimize o tempo de fluoroscopia (TF) e mantenha um registro de TF para cada paciente. 
5. Use a menor taxa de frames compatível com a qualidade da imagem 
6. Projeções obliquas e em perfil resultarão em uma maior dose ao paciente. 
7. Varie a posição da entrada do feixe no paciente. Evite irradiar a mesma parte da pele 

usando rotação. 
8. Manter um registro da dose do paciente produto kerma-área (PKA) e kerma no ar 

cumulativo (KAC) e dose na pele. 
9. Minimizar os frames (se aplicável). 
10. Não usar o modo de aquisição para fluoroscopia (se aplicável). 
11. Evitar o uso de um FOV grande ou magnificação. 



 

12. Estar ciente de que uma lesão 
na pele pode ocorrer quando PKA > 300 Gy.cm ou a dose na pele > 2 Gy ou KAC > 3 Gy, 
aconselhe o paciente monitorar a pele e informá-lo em caso de reação cutânea. 

 
Resumo para controle de dose na equipe durante procedimentos guiados por fluoroscopia. 
 

1. Conheça seu equipamento. 
2. Use um avental de chumbo que forneça pelo menos equivalência de 0,25 mm na parte 

de trás e com sobreposição de 0,25 mm na frente (0,25 mm + 0,25 mm = 0,5 mm). 
3. Use óculos de proteção plumbíferos. 
4. Use escudos protetores (escudos/flaps montados, telas suspensas no teto, se disponível). 
5. Mantenha as mãos fora do feixe primário, a menos que seja inevitável por razões clínicas 

compatíveis com as boas práticas. 
6. Fique no lugar correto: sempre que possível no lado do detector e oposto ao tubo de raios 

X. 
7. Mantenha seu conhecimento sobre proteção radiológica sempre atualizado. 
8. Dirija suas perguntas aos especialistas em proteção radiológica apropriados. 
9. Sempre use seu dosímetro e da maneira correta. 
10. Certifique-se de que o equipamento de fluoroscopia esteja funcionando corretamente e 

passe por manutenções periódicas. 
11. Todas as ações para reduzir a dose do paciente também reduzindo a dose da equipe 

 
Obs: Usando os princípios e ferramentas de proteção contra radiações, é possível que a equipe 
na maioria das situações realize todo o trabalho em um setor movimentado, mantendo a dose 
anual de radiação na faixa de 0 a 5 mSv (contra 20 mSv, que é o limite de dose). 
 

 
 


