
 

 

 

ANÁLISE DE MÉTODOS INTERPRETATIVOS DA TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO NA EMERGÊNCIA: REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 

Labibe Manoela Melo Cavalcante 

Ernann Tenório de Albuquerque Filho 

RESUMO:  

Introdução: A tomografia computadorizada (TC) de crânio, método de avaliação 

clínica-cirúrgica através do diagnóstico por imagem tem sido o mais adequado 

no atendimento inicial ao paciente crítico no âmbito hospitalar. A realidade da 

maioria dos serviços médicos hospitalares brasileiros, não dispõem do 

especialista presencialmente 24h/dia para leitura deste, principalmente no 

tocante ao setor da emergência. De forma inicial é o próprio médico solicitante 

que possivelmente irá avaliar o exame e indicar uma conduta. Objetivo: 

Apresentar métodos de análise interpretativa na avaliação da TC de crânio, 

sinalizando os pontos principais a serem observados, com o escopo de orientar 

graduandos em medicina durante a formação acadêmica e/ou médicos atuantes 

nos serviços de emergência. Métodos: O estudo teve como processo 

metodológico uma revisão integrativa da literatura, orientando-se a partir da 

busca nas bases de dados (UptoDate; PubMed; Lilacs; SciELO). Resultados: A 

literatura é escassa, sendo identificados apenas 04 métodos, os quais pode-se 

citar os métodos: "ABCDEFG", "BLOOD CAN BE VERY BAD".  "CALVOS", e 

"LUCAS 1-2-3". Conclusão: Assim, a adoção de protocolos de leitura 

sistematizada, ainda que de maneira subjetiva aqui explanada, podem contribuir 

com a redução da probabilidade de erro ou discrepâncias em algumas áreas da 

prática imaginológica, especialmente em modalidades como TC de crânio.  

PALAVRAS-CHAVE: Neuroimagem, Neurorradiologia na emergência, 

Interpretação de Tomografia Computadorizada 

ABSTRACT:  

Introduction: Computed tomography (CT) of the skull, method of clinical-surgical 

evaluation through imaging diagnosis has been the most appropriate in the initial 



 

 

 

care of critical patients in the hospital setting. The reality of most Brazilian hospital 

medical services, do not have the specialist in person 24 hours a day for reading 

this, especially in the emergency sector. Initially it is the requesting physician 

himself who is likely to evaluate the exam and indicate a course of action. 

Objective: To present methods of interpretive analysis in the evaluation of cranial 

CT, indicating the main points to be observed, with the aim of orienting medical 

students during the academic training and/or physicians working in the 

emergency services. Methods: The methodological process was an integrative 

review of the literature, orientated from the search in the databases (UptoDate; 

PubMed; Lilacs; SciELO). Results: The literature is scarce, with only four 

methods identified, which may be cited as "ABCDEFG", "BLOOD CAN BE VERY 

BAD". "CALVOS", and "LUCAS 1-2-3". Conclusion: Thus, the adoption of 

systematized reading protocols, although in a subjective way, can contribute to 

reduce the probability of error or discrepancies in some areas of the imaging 

practice, especially in modalities such as CT scans. 

KEYWORDS: Neuroimaging, Emergency Neuroradiology, Computed 

Tomography Interpretation.

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais 

  A tomografia computadorizada (TC), método de imagem utilizada na 

prática médica habitual, foi desenvolvida pelo físico inglês Godfrey Hounsfield e 

primeiramente usada no Hospital Atkinson Morley, Londres, em 1972, 

consagrando-se como um dos principais métodos para avaliação de doenças 

estruturais cerebrais.  

   Esse método de avaliação clínica-cirúrgica através do diagnóstico por 

imagem tem sido o mais adequado no atendimento inicial ao paciente crítico no 

âmbito hospitalar, seja na porta de entrada dos serviços de emergência e ou em 

centros de terapia intensiva, pois, quando comparada à outros métodos de 

imagem, em especial a Ressonância Magnética Nuclear, apresenta maior 

disponibilidade, menor custo, menor tempo de execução e “ótima” sensibilidade 

na detecção das principais lesões intracranianas agudas, permitindo a 



 

 

 

identificação de lesões potencialmente fatais, que devem ser rapidamente 

elucidadas quanto ao seu diagnóstico e manejo clinico e/ou cirúrgico. 

  Nesse contexto, as indicações da TC de crânio são as mais diversas nos 

departamentos de emergência (DE), como nos centros de terapia intensiva 

(CTI), podendo-se citar: alterações agudas na escala de coma de Glasgow; 

relatos de estado confusional agudo; aparecimento súbito de cefaleia intensa; 

histórico de trauma cranioencefálico grave; sonolência persistente; estado de 

mal epiléptico, pós-epiléptico com a diminuição do nível de consciência ou com 

déficit focal; lesão anóxico-isquêmica cerebral pós parada cardíaca (KRISHNAM, 

2010). Entretanto, na maioria dos departamentos de emergência e unidades de 

terapia intensiva, mesmo com a realização e aquisição das imagens 

tomográficas em tempo hábil, sua interpretação pelos especialistas 

(neurologistas, radiologistas) tem sido dificultadas, tendo em vista que nem 

sempre os mesmos se encontram em situações presenciais, principalmente em 

plantões noturnos. A realidade da maioria dos serviços médicos hospitalares 

brasileiros, não dispõem do especialista presencialmente, principalmente no 

tocante setor da emergência. Dessa maneira, de forma inicial é o próprio médico 

solicitante que deverá e possivelmente irá avaliar o exame e, a partir dele, tomar 

ou indicar uma conduta. 

  Os programas de treinamento médico têm cada vez mais incluído em seus 

assuntos o treinamento em radiologia. Analogamente, a interpretação do 

eletrocardiograma, que era inicialmente de domínio do cardiologista, é rotina 

para os médicos generalistas, que devem saber interpretá-lo. Não é, portanto, 

impraticável que o mesmo ocorra com a TC de crânio, pelo menos no que 

concerne a uma avaliação básica (HOLMES, 2018).  

  Nas escolas médicas, o ensino da imaginologia vem sendo analisado, 

discutido e projetado principalmente no que se refere ao currículo mínimo na 

graduação médica, à interdisciplinaridade, a impressões discentes, a métodos 

de ensino e à adequação da carga horária de imaginologia para a qualificação 

dos futuros profissionais da área de saúde (PEREIRA, 2017).  

  As diretrizes curriculares nacionais (DCN) vigentes para o curso de 

graduação em Medicina apresenta competências e habilidades específicas 

exigidas para a formação profissional, relacionadas, direta ou indiretamente, ao 



 

 

 

exercício ou experiência na área imaginológica, como cita, por exemplo, o item 

IV do Artigo 12º, das DCN/ 2014 do curso de graduação em Medicina (p.06):  

“solicitação de exames complementares, com base nas melhores evidências 

científicas, conforme as necessidades da pessoa sob seus cuidados, avaliando 

sua possibilidade de acesso aos testes necessários”. (BRASIL,2014, p. 06) 

  Assim como o item V do Artigo 23º da DCN/2014, que trata dos conteúdos 

essenciais no curso de graduação de Medicina: “diagnóstico, prognóstico e 

conduta terapêutica nas doenças que acometem o ser humano em todas as 

fases do ciclo biológico, considerando-se os critérios da prevalência, letalidade, 

potencial de prevenção e importância pedagógica” (BRASIL, 2014, p. 06).  

  PASCUL et al.  (2011) relatam que somente uma pequena porcentagem 

dos estudantes de Medicina notou diferenças entre o ensino dado pelo 

radiologista e o ministrado por outros especialistas e avaliam que os clínicos não 

radiologistas ensinam em um nível mais básico, ao passo que os radiologistas 

mostram uma visão mais ampla e uma descrição anatômica mais detalhada.  

1.2  OBJETIVOS  

1.2. 1. Objetivo Geral 

• Apresentar métodos de análise interpretativa na avaliação da TC 

de crânio, sinalizando os pontos principais a serem observados, 

com o escopo de orientar graduandos em medicina durante a 

formação acadêmica e/ou médicos atuantes na emergência dos 

hospitais, bem como nas unidades de terapia intensiva.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Explanar os achados anatômicos imaginológicos na tomografia 

computadorizada de crânio dentro da sua normalidade, 

correlacionando-os com os possíveis alteração para suspeição 

clínica de agravo no contexto da emergência; 

•  Ser capaz de identificar as condições patológicas encontradas na 

TC craniana comumente encontradas no Departamento de 

Emergência; 



 

 

 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

  A neuroimagem na emergência, mostra-se decisiva, principalmente 

após incorporação da tomografia computadorizada (TC) do crânio. É o exame 

mais utilizado para detecção de lesão cranioencefálica aguda, em virtude de sua 

sensibilidade, boa acurácia, baixo custo e rapidez, além de mais acessível e mais 

disponível que a ressonância magnética (RM), características que são 

fundamentais no departamento de emergência (DE). 

  De acordo com COIMBRA (2017), estudo realizado para a  análise de 

disponibilidade de recursos necessários para atendimento de urgência e de 

emergência em saúde no município de São Paulo entre 2009-2013, o qual 

notabilizou que 91.823 solicitações foram feitas ao longo dos cinco anos do 

estudo, sendo os  pedidos de neurocirurgia foram os mais frequentes em todos 

os anos (4.828, 5.159, 4.251, 5.008 e 4.394, respectivamente), seguidos por 

tomografia computadorizada , os quais atendidos em 98 a 99% dos casos.  

  Assim, salienta-se que mesmo com realização do exame em tempo 

hábil, a massiva maioria dos departamentos de emergências dos hospitais 

brasileiros, não possuem especialistas disponíveis presencialmente para 

interpretação dos achados obtidos imagiologicamente. Dessa forma, a avaliação 

por parte de médicos não radiologistas/neurologistas, culminam em possíveis 

erros de diagnósticos, em que interpretações errôneas ou erros de identificação 

podem atrasar significativamente os tratamentos médicos ou cirúrgicos. Até o 

momento, não se tem na literatura, evidências recentes que apontem taxas de 

avaliações inadequadas no diagnóstico de imagem por parte de médicos não 

especialistas. 

  Segundo ALFARO et al (1995), em seu estudo comparou as 

interpretações de tomografias cranioencefálicas durante o atendimento de 

médicos de emergência e, posteriormente a avaliação do médico radiologistas, 

de 555 casos. Discrepâncias na interpretação foram encontradas em 38,7% dos 

casos, dos quais 24,1% apresentavam potencial significado. Sessenta e dois 

pacientes (11,4%) tiveram grandes achados falso-negativos, mas apenas 3 

(0,6% do total) tiveram manejo inicial inadequado. Dois dos três 

subsequentemente retornaram para acompanhamento e não tiveram resultados 

adversos; o terceiro teve uma baixa probabilidade de deterioração adicional. 



 

 

 

Logo, acredita-se que os médicos de emergência estão confiando em outros 

dados disponíveis (história da moslestia atual, exame físico e observação) para 

possível prevenção de erros diagnósticos e terapêuticos.  

  Ainda nesse sentido, salienta-se que ao contrário do exame físico dos 

pacientes, ou dos achados em cirurgia ou endoscopia, a evidência de um exame 

por imagem permanece disponível para debate e reavaliação posterior, e pode 

ser usada para o estudo da variação do observador.  Nesse contexto, Brady 

(2012), em seu estudo demonstrou que aproximadamente 4% das interpretações 

por imagem na prática diária por médicos especialistas contêm erros e as 

discrepâncias ocorrem em 2-20% dos relatos. Em consonância, GODDARD 

(2001), realizou uma revisão de literatura de 20 anos, que sugeriu que o nível de 

discrepâncias na avaliação tomografias cranioencefálicas por parte de 

especialistas com taxas próximas de 2-20%, concordando com o estudo 

anteriormente citado. Felizmente, a maioria deles são pequenos erros de grau 

ou, se forem sérios, são encontrados e corrigidos com rapidez suficiente. Logo, 

Brady (2012) ressalta ainda duas categorias de possíveis erros, sendo eles de 

caráter perceptivo ou cognitivo: nos erros perceptivos, a anormalidade não é 

percebida e, nos erros cognitivos, a anormalidade é percebida, mas mal 

interpretada. 

  Fundamental o entendimento que o estudo por imagem pode envolver 

tomada de decisões sob condições de incerteza e, portanto, nem sempre podem 

produzir interpretações ou relatórios infalíveis. A interpretação de um estudo por 

imagem não é um processo binário; a “resposta” nem sempre é normal ou 

anormal.  O relatório final emitido por um radiologista é influenciado por muitas 

variáveis, entre elas, a informação disponível no momento da notificação 

(BRADY, 2012). 

  Assim, com intuito de atenuar possibilidade de erro, é importante estar 

ciente das várias apresentações possíveis de patologia, obter informações 

clínicas, conhecer as diretrizes atuais da prática, revisar após a interpretação de 

um estudo diagnóstico, sugerir estudos de acompanhamento quando 

apropriado, e comunicar anormalidades. 



 

 

 

3 METODOLOGIA 

  O estudo teve como processo metodológico uma revisão 

integrativa da literatura, orientado a partir da busca nas das seguintes bases de 

dados: Access Medicine e Access Emergency Medicine (McGraw-Hill 

Education); Bristish Medical Journal Evidence Center; UptoDate; Bireme; 

PubMed; Lilacs; SciELO. Para a busca nas bases de dados foi utilizado o 

cruzamento dos descritores (DeCS – Descritores em Ciências da Saúde) na 

língua inglesa e portuguesa: "Neuroimaging"; "neuroradiology in emergency"; " 

Computed Tomography Interpretation "; e "computed tomography", bem como, 

"neuroimagem"; "neurorradiologia na emergência"; "Interpretação de Tomografia 

Computadorizada"; e "tomografia computadorizada".  

  Os artigos relevantes ao tema foram escassos nos últimos dez anos, 

sendo então ampliada a busca para os artigos a partir do ano de 1995 até o 

presente ano, posteriormente os artigos foram selecionados segundo os critérios 

e inclusão e exclusão. Tomou-se como critérios de inclusão nesta revisão 

integrativa, trabalhos que contemplavam os descritores unitermos supracitados 

e excludentes os trabalhos que não se aplicavam tais descritores, mas 

direcionavam os mesmos para estudo por imagem no DE.  

  Após o cruzamento dos descritores nas bases de dados, foram 

encontrados 45 artigos nas bases supracitadas, os quais foram incluídos 

mediante a leitura do título e resumo. Com a leitura do título foram excluídos 10 

artigos que claramente não contemplavam os assuntos referentes ao estudo. 

Sendo realizada a leitura dos resumos, foram excluídos mais 10 artigos, visto a 

incongruência com o tema proposto pela revisão.  Os estudos que não foram 

excluídos nessas duas etapas foram lidos na íntegra para a seleção final, sendo 

então selecionados 25 artigos para esta revisão, dos quais apenas 02 estudos 

agregavam de fato assunto pertinente ao conteúdo dessa revisão, por 

conseguinte, corroborando com a escassez de assunto para o tema.  

4 RESULTADOS   

4.1 Aspectos tomográficos cranioencefálicos normais  



 

 

 

  Incialmente é fundamental o entendimento do princípio da formação das 

imagens na tomografia computadorizada, no qual a mesma deve-se a emissão 

de múltiplos raios X usualmente em forma de leque por diferentes níveis. Os 

feixes de raios-X finos que passam pelo paciente são absorvidos em diferentes 

graus por diferentes tecidos e os raios captados por detectores serão 

interpretados e enviados para computadores, no qual serão processados e 

reconstruídos (ZATTAR, 2017).  

  O grau de absorção dos raios X é proporcional à densidade do tecido 

através do qual passa. Unidades Hounsfield (HU) são usadas para medir quanto 

do feixe de raios X é absorvido pelos tecidos em cada ponto do corpo. Portanto, 

quanto mais denso o tecido, mais o raio X é atenuado e maior será o número. As 

unidades são estabelecidas em uma escala relativa com a água como ponto de 

referência, sendo assim a água é sempre 0 HU (escala de cinza), o sangue 

normal em torno de 35 a 55 HU (escala de cinza),  o osso é aproximadamente 

1000 HU (branco) e o ar é –1000 HU (preto). 

  Para a interpretação da imagem tomográfica, além do conhecimento 

anatômico da área a ser estudada, é necessário ao observador, saber que a 

confecção do exame a partir do “scout view”, é realizado no sentido caudocranial, 

dessa forma, observando-se uma imagem em “espelho” pela teoria física dos 

voxels, em que o lado esquerdo da imagem corresponde ao lado direito do 

paciente. É importante observar todas as imagens e garantir uma revisão 

cuidadosa dos cortes tomográficos, logo, o início de rolagem do exame para 

análise, segue de acordo com a escolha pessoal do examinador (ZATTAR, 

2017). 

  Por se tratar de um exame solicitado no âmbito da emergência, em geral 

é realizado sem contraste, visto que o contraste intravenoso não atravessa a 

barreira hematoencefálica normal e é usado se houver suspeita de tumor, 

infecção (por exemplo, abscesso) ou anormalidade vascular (por exemplo, MAV 

ou aneurisma), portanto em momentos que os risco a vida já foram descartados.  

 O sangramento nas hemorragias agudas absorve os raios X emitidos e 

aparecem com hiperdensidade nas tomografias computadorizadas, portanto, 

são um meio de contraste natural. Conforme o coágulo se retrai, ele se torna 

mais hiperdenso nas primeiras horas até 07 dias; em seguida, isodenso com o 



 

 

 

cérebro ao longo das seguintes 01-04 semanas e, finalmente, hipodenso em 

comparação com o cérebro ao longo das 04-06 semanas subsequentes 

(ZATTAR, 2017). 

4.2 Métodos de análise tomográficos cranioencefálicos  

 No enquadramento das principais emergências em neurorradiologia e 

consequente atuação no âmbito da intervenção neurocirúrgica e condução 

clínica, devemos evidenciar as principais afecções a serem alvo de identificação 

precoce, as quais:  acidentes vasculares encefálicos (AVEs) isquêmicos e ou 

hemorrágicos (intraparenquimatoso, subdural, subaracnóideo e extradural); 

lesão axonal difusa (LAD); edema cerebral associado a hipertensão 

intracraniana; tumores cerebrais; hidrocefalia e  traumatismo cranioencefálicos 

(GARCIA, 2015).  

 Assim foram encontrados na literatura formal e informal, alguns métodos 

de análise e sistematização para a leitura da tomografia computadorizada 

cranioencefálicas na emergência (tabela 01), valendo-se citar os principais 

pontos norteadores a serem observados, com o escopo de orientar os 

acadêmicos durante a graduação e médicos atuantes na emergência dos 

hospitais, bem como nas unidades de terapia intensiva. 

 

4.2.1 Método: ABCDEFG;  

Segundo GARCIA (2015), esse método foi criado a partir de uma 

adaptação do ABC do Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS). Utilizou-

se a língua inglesa com a finalidade de universalizar o uso dessa sistematização, 

por conseguinte, tem -se:  

• A: ATTENUATION – avaliação da diferença de densidade entre a 

substâncias branca e cinzenta, parênquima cerebral comparando ambos os 

lados, em busca de sinais de edema cerebral, AVE e tumores.  

• B: BLOOD – avaliação da existência de sangramento no parênquima, 

cisternas e ventrículos. Determina-se a natureza do sangramento, se 

intraparenquimatoso, extradural ou subdural, e se há consequente desvio de 

linha media.  



 

 

 

• C: CAVITIES – avaliação das cavidades cranianas: ventrículos e cisternas.  

• D: DILATION – avaliação de dilatação de ventrículos e cisternas, como 

complicação pós-operatória ou doença.  

• E: EXTERIOR – avaliação da tábua óssea e tecido subcutâneo.  

• F: FISHER SCALE – graduação de Fisher, no caso de hemorragia 

subaracnóidea; 

• G: GHOSTS, DRAINS AND ARTIFACTS – identificação de drenos, cateteres 

e artefatos. 

4.2.2  Método: BLOOD CAN BE VERY BAD; 

  Conforme PRENDERGAST (2009), nesse mnemônico, a primeira letra 

de cada palavra leva o médico a pesquisar uma determinada porção da TC 

craniana em busca de patologia: BLOOD:  sangue;  CAN: cisternas, 

BE: Brain (cérebro), VERY: ventrículos, BAD: bone (osso). Este método 

trabalha com perguntas e respostas. 

• BLOOD:  sangue - "O sangue está presente? " "Se sim, onde está? " 

 "Se presente, que efeito está tendo? " 

• CAN: cisternas – "As cisternas são visualizadas? Há sangue? " 

1. Cisterna Perimesencefalica ou ambiens:  cercando o mesencéfalo 

2.  Cisterna Quadrigeminal: localizado no topo do mesencéfalo 

3. Cisterna Sylviana: entre lobos temporais e frontais. 

4. Cisterna Supraselar:  ao redor do polígono ou círculo de Willis 

• BE: Brain (cérebro):  

1. SIMETRIA: Análise dos sulcos e os giros em comparação; apagamento 

dos sulcos (unilaterais ou bilaterais), são sugestivos de edema 

cerebral. 

2. DIFERENCIAÇÃO DA SUBSTANCIA CINZA-BRANCA: comparação 

com o contralateral. O primeiro sinal de um AVE na tomografia 

computadorizada é a perda da interface branco-cinza na tomografia 

computadorizada. Na sequência, avaliar o efeito de massa, avalie uma 

estrutura de linha média (septum pellucidum). A foice deve estar na 

linha média, com os ventrículos iguais nos dois lados. 



 

 

 

3. ALTERAÇÃO DE DENSIDADE: Sangue, calcificação e contraste 

endovenoso são hiperdensos e ar, gordura e áreas de tumor, isquemia 

são hipodensas.  

• VERY: ventrículos: avaliação presença, simetria, dilatação ou 

compressão.  

• BAD: bone (osso): identificar fraturas cranianas pode ser confuso devido 

à presença de suturas no crânio, devendo-se o examinador ser 

conhecedor da neuroanatomia para correta analise. Logo, a presença de 

ar intracraniano em uma TC significa que o crânio e a dura-máter foram 

violados em algum momento. Células mastoides não arejadas sugerem 

fratura basilar do crânio na parte pedrosa do osso temporal.  Os seios 

maxilares, etmoidais, esfenóides devem ser visíveis e arejados: a 

presença de líquido em qualquer um desses seios no contexto de trauma 

deve levantar a suspeita de uma fratura craniana. 

  Portanto, por meio desse método, implica-se que "se nenhum sangue 

é visto, todas as cisternas estão presentes e abertas, o cérebro é simétrico 

com diferenciação branco-acinzentada normal, os ventrículos são simétricos 

sem dilatação, os vasos são simétricos e não hiperdensos, e não há fratura, 

não há diagnóstico emergente da tomografia computadorizada".  

 

4.2.3 Método: CALVOS;   

•    C: cor - Deve-se investigar áreas sugestivas de isquemia, 

hematomas/hemorragias, presença de calcificações, hiperdensidade vascular 

e uso de contraste.  

•    A: ar - O pneumoencéfalo, pode sugerir fratura, principalmente de base 

de crânio. Por conseguinte, necessidade de avalição criteriosa no item "O: 

ossos".  

•    L: linha media. Centralizada ou com desvio ≥ 05mm, sugestivo de efeito 

de massa.   

•   V: ventrículos - Observar os ventrículos laterais, 3º e 4º ventrículos para 

assimetria, dilatação (hidrocefalia), apagamento e hemorragia. Sinais de 



 

 

 

pressão intracraniana elevada/hidrocefalia cursam com apagamento 

completo do quarto ventrículo ou do aqueduto cerebral (BARROCAS, 2012). 

•    O: ossos - Avaliação da tábua óssea e, consequentemente, afundamentos 

ou fraturas dos ossos cranianos, incluindo-se a fratura de base de crânio. 

Salienta-se a análise criteriosa de três pontos:  1. Cela túrcica; 2. Parte petrosa 

do osso temporal; 3. Células mastoideas do osso temporal.  

•    S: sulcos e cisternas - Presença ou ausência dos sulcos e cisternas, 

sendo a ausência dessas fruto de edema cerebral grave (SINAGRA, 2010), 

bem como, deve-se avaliar o conteúdo existente.   

 

4.2.4 Método: LuCaS 1-2-3; 

  Após a supressão das vogais, tem-se como equivalente de cada 

consoante um componente do sistema nervoso central a ser analisado:  

• L: linha média;  

• CC: cisternas e cissuras;  

• SSS: sistema ventricular, sulcos e simetria de densidade. 

  Sistematicamente, inicia-se a interpretação observando preservação ou 

desvio de linha média, e procura-se identificar o motivo de tal desvio. Na 

avaliação do 2 “C” devem ser consideras a presença de cissuras e cisternas 

cerebrais, principalmente, fissura lateral (Sylviana); o apagamento dessas 

estruturas, implicam em edema cerebral. Para os 3“S”, no sistema ventricular, 

buscam-se alterações de forma, tamanho e conteúdo, que se associam a 

estados obstrutivos expansivos ou compressivos; sulcos, são observadas 

preservação ou apagamento; quanto a simetria de densidade deve-se avaliar a 

densidade parênquima cerebral, comparativamente. 

 

 

 



 

 

 

TABELA 01 - Métodos de análise tomográficos cranioencefálicos.  

Fonte: acervo pessoal, 2019.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tomografia computadorizada craniana é essencial para a prática 

de medicina de emergência, e é usada diariamente para tomada decisões 

importantes e de tempo crítico que afetam diretamente o atendimento de 

pacientes no departamento de emergência. Um princípio importante no uso da 

TC craniana é que é necessária uma interpretação precisa, por parte do médico 

solicitante, para tomada de boas decisões clínicas e ou cirúrgicas. A 

interpretação da TC craniana é uma habilidade, que pode ser aprendido através 

da educação continuada, prática e repetição de leitura. 

  Ao se estruturalizar a leitura tomográfica cranioencefálica na emergência, 

diminui-se a chance de acometimento de equívocos, assim como de deixar 

passar lesões que deveriam ser vistas. A adoção de protocolos de leitura 

sistematizada, ainda que de maneira subjetiva aqui explanada, prefigura poder 

contribuir com a redução da probabilidade de erro ou discrepâncias em algumas 

áreas da prática imaginológica, especialmente em modalidades como tomografia 

ABCDEFG 
BLOOD CAN  

BE VERY BAD 
CALVOS LuCaS 1-2-3 

A: attenuation 
BLOOD:  
sangue 

C: cor L: linha média 

B: blood CAN: cisternas A: ar C: cisternas 

C: cavities BE: Brain L: linha média C: cissuras 

D: dilation 
VERY: 

ventrículos 
V: ventrículos 

S: sistema 
ventricular 

E: exterior BAD: bone O: ossos S: sulcos 

F: fisher scale  
S: sulcos e 
cisternas 

S: simetria de       
densidade 

G: ghosts, drains 
and artifacts 

   



 

 

 

computadorizada. Entretanto, ainda requer pesquisa qualitativa para obtenção 

de dados, e posterior analise de repercussão.      

  Além disso, não há disponibilidade de especialistas para discutir o exame 

em 100% dos hospitais, muito menos, 24 horas por dia. Diante do exposto, ao 

se propor um método de fácil utilização e memorização, o trabalho de médicos 

intensivistas e emergencistas é facilitado, com menores chances de erros. 
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