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Uma boa Gestão e liderança pressupõe valores sólidos, capazes de influenciar os comporta-

mentos pelo seu reconhecimento e uma visão de futuro, que dê sentido ao que se faz e indi-

que um caminho (Capelas et al, 2004) 

A complexidade inerente aos actuais desafios organizacionais realçam a importância do 

contributo dado pelo diagnóstico e pesquisa empírica, no desenvolvimento de competências 

e na definição dos caminhos a seguir, valorizando a mudança como ponte para o sucesso, 

motivação, envolvimento profissional e concretização dos objetivos de longo prazo. 

No sector da Saúde, mais do que nunca, a mudança e a dinâmica das organizações fazem-

se com o empenho e a vontade de todos os profissionais, numa coordenação de esforços, 

no sentido de assegurar e melhorar a Qualidade nos cuidados prestados. 

Nesta perspetiva, as instituições do sector da saúde não fogem a essas inevitáveis e neces-

sárias mudanças. Para os profissionais, este facto tem sido visto como um processo cons-

ciente, singular e de experiência ampla na busca de novas propostas e estratégias que 

gerem impactos significativos nos índices da saúde da população. 

Não existe uma fórmula mágica para o sucesso…. O caminho faz-se caminhando. Nesta lª 

Edição de 2016 deixamos o nosso compromisso  

A - Ampliar conhecimentos e capacidades necessários para uma prestação de cuidados que 

pretendemos de excelência. 

D - Desenvolver e preparar colaboradores focados na obtenção de resultados com visão 

empresarial da Área a longo prazo. 

P - Potenciar equipas de alto desempenho. 

I - Informar – Investigar – Inovar. 

 Coordenadora da ADPI 

Cristina Almeida 

A Radiologia Portuguesa está de parabéns, o 

Técnico Sérgio Alves discutiu no passado mês 

de Dezembro de 2015 a tese de doutoramen-

to subordinada ao tema – “ Avaliação por 

Imagem de Ressonância Magnética das alte-

rações estruturais e fisiológicas dos músculos 

da perna após exercício”. 

A par de várias apresentações em congressos 

nacionais e internacionais, bem como a publi-

cação de artigos científicos, assinalamos nesta lª edição da Newsletter de 2016, a Menção 

Honrosa recebida com a investigação “Avaliação da arquitetura muscular da perna através 

da imagem de tensor de difusão: alterações com a fadiga induzida pelo ciclo muscular de 

alongamento-encurtamento” atribuída por Prémios COP / Fundação Millenium BCP Ciências 

do Desporto 2015, na Conferência Internacional, Preparação Olímpica - Percursos e Contex-

tos que se realizou nos dias 28 e 29 de Janeiro de 2016 

Ao colega e amigo em nome da Área de Diagnóstico por Imagem endereço os meus sinceros 

parabéns. 

 Coordenadora da ADPI  

 Cristina Almeida 
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Esta dissertação tem como objectivo principal avaliar por 

IRM as alterações arquitectónicas e funcionais dos 

músculos mais importantes da perna quando submetidos 

a um protocolo de exercício intenso. 

 

Para esse fim, foram utilizadas técnicas avançadas de 

imagem específicas tais como o DTI, o BOLD e a 

relaxometria T2. Estas técnicas forneceram-nos de forma 

não-invasiva diversas informações in vivo e em tempo real 

sobre os tecidos musculares. Para além destas, também 

foram utilizadas sequências ponderadas em DP que 

serviram de referência anatómica e das quais também 

foram retirados dados arquitectónicos. 

 

Participaram neste estudo seis jovens atletas saudáveis 

do sexo feminino. Os músculos analisados foram o tibial 

anterior, os gastrocnémios (medial e lateral) e o solear. As 

diversas sequências de imagem foram adquiridas em 

duas fases distintas: pré e pós-exercício. O protocolo de 

exercício constou numa série de saltos unipedais 

realizados até à exaustão. 

 

Depois de adquiridas, as imagens foram processadas e 

tratadas com scripts dedicados e/ou software 

especializado. Os valores obtidos através da delimitação 

de ROIs, manipulação das imagens em 3D e execução de 

tractografias permitiram-nos apreciar as alterações 

ocorridas nos músculos exercitados. 

 

Após tratamento estatístico, verificou-se um 

comportamento semelhante entre os músculos nas várias 

técnicas de imagem. O ADC, o sinal BOLD e o valor de T2 

variaram de forma equivalente nos músculos 

gastrocnémios e solear (agonistas no exercício praticado), 

enquanto que no tibial anterior estas variações foram 

menores ou inclusivamente negativas. 

 

Quanto aos dados arquitectónicos registados de forma 

directa na imagem ou obtidos através do DTI, não 

verificamos alterações estatisticamente significativas na 

maior parte das variáveis, à excepção do comprimento médio 

das fibras, do CSA e do ângulo de penação de alguns 

músculos. 

 

A IRM consegue assim avaliar a estrutura e função do 

músculo, complementando ou substituindo cada vez mais 

outras técnicas mais invasivas ou ineficazes. 

Sérgio Alves -  Técnico de Radiologia do CHLC– Polo HSJ 

Abstract da Tese de Plano Doutoral em Engenharia Biomédica da FCT/UNL realizada por Sérgio Saraiva Alves e defendida 

perante júri em Dezembro de 2015. 



Página 3 Volume 5, Edição I 

  

Maria Manuela Parra -  Técnica de Radiologia do CHLC-Polo HSAC 

“A Liderança nas Organizações de Saúde “ 

    Entre o Formal e o Informal 

O Caso dos Técnicos de Radiologia de três unidades hospitalares da Região  

               de Lisboa e Vale do Tejo 

 

                            “ Eu sou o vosso servidor. Não me coloco 

perante vós como um líder, alguém acima dos outros. 

Somos uma grande equipa. Os lideres vão e vêm, mas a 

organização e a liderança coletiva(...) manter- se - ão. E as 

ideias que eu expresso não são ideias inventadas da 

minha própria mente”. 

               ( Nelson Mandela, cit In O`Toole, 1995: 99) 

 

O presente estudo pretende abordar a analise 

organizacional, nomeadamente a tematica da liderança e 

os seus aspetos essenciais, tendo em consideração as 

transformações que as atuais organizações de saúde 

vivem.  

A finalidade do mesmo, consiste em saber quais as 

perceções de líderes e liderados, no contexto dos técnicos 

de radiologia face aos modelos de liderança em vigor em 

três hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo. O 

enquadramento teórico segue o modelo de liderança 

transacional/transformacional de Bass (1985).  

Os objetivos gerais de investigação empírica realizada: a) 

Analisar as interdependências entre os fatores 

organizacionais, as características do líder e o processo 

de liderança, na perspetiva dos técnicos de radiologia, 

tendo em vista a compreensão das situações que 

influenciam o seu desempenho numa organização de 

saúde; b) Contribuir para o delineamento e 

implementação de políticas, estratégias que promovam 

uma melhoria nas relações de liderança, tendo em conta 

os vários modelos de liderança e o contexto de mudança 

das atuais organizações de saúde 

Foi empregue neste estudo uma abordagem qualitativa, 

com estratégia de estudo de caso, com recurso à 

entrevista semiestruturada e análise de conteúdo da 

informação recolhida.  

Como conclusões principais, fundamentadas na literatura 

revista e na análise dos dados recolhidos através das 

entrevistas destaca-se o défice de conhecimento e 

formação em relação às disciplinas respeitantes ao tema 

em estudo, uma desadequação da liderança face às 

atuais expectativas dos cidadãos organizacionais, o papel 

do Técnico-Líder do futuro, onde abunda uma visão e 

definição dos objetivos pouco clara, num processo 

carente em imparcialidade, isenção, reconhecimento e 

autonomia. 

    

Algumas Considerações sobre o Estudo 

Nas atuais organizações de saúde , a nova economia do 

conhecimento e o desenvolvimento exponencial da 

tecnologia levam à existência de uma necessidade imperiosa 

de fornecer aos profissionais de saúde ferramentas para gerir 

recursos e que estes queiram participar neste processo com 

vista a uma otimização dos cuidados prestados.... 

As organizações de futuro, segundo Bennis(1995), serão 

redes, grupos, equipes interfuncionais.... Quase tudo , menos 

pirâmides. 

Este estudo pretende responder à questão : Como é que a 

alteração do contexto organizacional dos TR ( melhor 

formação, melhor desempenho e maior legitimidade de 

saberes e tarefas), condiciona os modelos de liderança 

utilizados nas atuais organizações de saúde e de que 

maneira estes influenciam o seu desempenho. 

Destacam - se algumas conclusões fundamentadas na 

literatura revista e na análise dos dados recolhidos através 

das entrevistas: 

É de assinalar a crescente afirmação de identidade e 

autonomia dos TR 

Lideres e liderados das três unidades estudadas encaram a 

Liderança como um instrumento de gestão que 

valorizam 

Défice de formação em relação ao tema e uma 

desadequação da liderança face às atuais expectativas 

dos cidadãos organizacionais, onde abunda uma visão e 

definição de objetivos pouco clara..... 

As relações informais, onde se jogam os papeis dos atores 

são fortemente modeladas pelas variaveis formais da 

mesma, a estrutura , o poder , a cultura são fortemente 

limitativas do poder de cada ator na instituição... 

O conceito de Liderança Transformacional é apontado pelos 

TR como um “ motor ou uma plataforma” para 

lideranças mais eficazes e dinâmicas, centrado em 

conceitos de cidadania organizacional, caracteriza - se 

pela criação de uma mais valia resultante das sinergias 

de grupo, com tradução na modulação e elevar os 

valores do mesmo. O processo Transformacional 

transporta lideres e seguidores para níveis superiores 

de moralidade e motivação..... 

Abstract da tese de  Mestrado ”A Liderança nas Organizações 

de Saúde “ Entre o Formal e o Informal - O Caso dos Técnicos 

de Radiologia de três unidades hospitalares da Região de 

Lisboa e Vale do Tejo, de Manuela Parra, no Mestrado de 

Intervenção Sócio Organizacional - ESTeSL 
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Avanços em Imagiologia Veterinária 

A Imagiologia assume na área da Medicina Veterinária uma 

crescente importância em virtude dos novos avanços tecno-

lógicos. 

De facto, algumas das principais dificuldades apontadas na 

atividade clínica são a grande dificuldade na imobilização 

dos pacientes para a realização dos vários estudos imagio-

lógicos necessários, bem como as complexas variações em 

termos morfológicos e estruturais apresentadas. Note-se a 

título de exemplo a disparidade interespécie entre um equi-

no e um canídeo, ou mesmo intraespécie entre um canídeo 

Chihuahua e um Grand Danois. 

Destes exemplos, torna-se possível perceber a complexida-

de que assume a realização de estudos imagiológicos, pois 

na grande maioria dos casos implicam sedação ou mesmo 

anestesia geral aos pacientes que por vezes não reúnem as 

condições clínicas necessárias para serem submetidos a 

estes procedimentos. 

Foi como resposta as estas dificuldades que uma empresa 

americana, sedeada em Nova Iorque, a Four Dimensional 

Digital Imaging (4DDI), criou um sistema de aquisição de 

imagem multimodalidade, incluindo tomografia computori-

zada que possibilita a realização de scans a determinadas 

áreas selecionadas ou aquisições de corpo inteiro – o siste-

ma EQUIMAGINE®. 

Esta tecnologia, que está a ser desenvolvida para a espécie 

equina, utiliza dois ou quatro braços robóticos que captu-

ram imagens em alta resolução, a elevada velocidade, em 

qualquer direção do espaço, permitindo obtenção de ima-

gens em três dimensões (3D) ou mesmo quatro dimensões 

(4D), entre cinco e quinze segundos de tempo de aquisição. 

Este sistema representa uma verdadeira evolução na medi-

da em que permitirá a obtenção de imagens multimodalida-

de, adequando ao caso clínico ou à região anatómica de 

interesse. 

Torna-se, deste modo, possível a obtenção de imagens: 

 

Este sistema representa uma grande evolução quer na 

capacidade de obtenção quer na qualidade das imagens 

obtidas, por exemplo: 

Este sistema inovador EQUIMAGINE® vem permitir um gran-

de salto qualitativo na utilização dos meios imagiológicos, 

pois deixa de ser necessária a sedação ou anestesia dos 

pacientes, permite a obtenção de imagens em 3D ou 4D, 

permite sistema multimodalidade consoante o caso clínico, 

e inclusivamente imagens em tempo real. Permite ainda a 

abertura de portas para novas áreas de conhecimento quer 

anátomo-fisiológico quer patológico, inexploráveis até aqui 

pelas limitações inerentes à tecnologia existente.  

Está a ser desenvolvida servindo como base a espécie equi-

na, no entanto, será facilmente replicável a outras espécies, 

quer de produção quer de companhia. Sem dúvida, nos pró-

ximos anos será uma mais-valia significativa para a Medici-

na Veterinária, aumentando a acuidade diagnóstica e tam-

bém a crescente necessidade de atualização e eficácia dos 

meios imagiológicos disponíveis. 

Nélio Cebola -  Técnico de Radiologia do CHLC– Polo HSJ 

 

4D ou Dinâmicas Tomografia Computorizada 

Scan Tomográfico direcional Tomossíntese 

Radiologia Digital Densitometria 

Mais informação poderá ser consultada no site: http://equine4ddi.com/ 

Estudo crânio Estudo dentário extremidades 

http://equine4ddi.com/
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O conceito de Mindfulness, segundo (Shapiro et al ,2006) 

apresenta as suas raízes nas tradições contemplativas do 

oriente e está habitualmente ligado à prática formal de 

meditação.  

Da tradução do termo “Sati” em Pali surgiu o termo Mindful-

ness para a língua inglesa. 

Gregório,S. et al (2011) in (Pali Text Society,1921;1925 in 

Sillifant) este termo “Sati” significa recordar (ter presente o 

que acontece), reconhecimento consciência, intencionalida-

de da mente, mente vigilante, atenção plena, alerta, mente 

lúcida, autodetecção da consciência e a autoconsciência. 

Segundo os mesmos autores, in (Sing et al.,2008) a defini-

ção de Mindfulness varia em função do seu contexto (social, 

psicológico, clinico ou espiritual) assim como também da 

perspetiva de análise  se é investigador, clinico ou pratican-

te. 

Kabat-Zinn, 1990, refere-a como a capacidade de prestar 

atenção de propósito, no momento presente, de uma forma 

imparcial.  

Mindfulness é a consciência que surge, ao prestarmos aten-

ção de determinada maneira de propósito, no momento 

presente e sem julgamentos. 

A decisão de avaliar as boas práticas em Radiologia, através 

da atenção dos profissionais  decorreu da análise de algu-

mas incongruências/ineficiências do sistema, aliado ao 

conhecimento e resultados da prática que diariamente con-

firmamos. 

A finalidade ao nível da gestão é otimizar a organização dos 

Serviços de Radiologia, e através da escala MAAS, descre-

ver a atenção plena dos profissionais, relacionando-a com o 

desempenho e as boas práticas.   

Foi a constatação de que esta é uma área que importa apro-

fundar para melhor conhecer e agir, que formulamos a per-

gunta de Investigação, em que procuramos identificar  

“De que forma a capacidade de atenção do profissional 

influencia o seu desempenho?”   

Assim como objectivo geral quisemos, avaliar as boas práti-

cas em Radiologia através da escala de Mindful Attention 

Awareness Scale (MAAS), levando assim à formulação dos 

objectivos específicos onde se quer conhecer a capacidade 

de atenção dos Técnicos de Radiologia, assim como perce-

ber de que forma a variação da atenção/consciência do 

profissional influência o seu desempenho. 

Com recurso à metodologia exploratória e descritiva, seguin-

do a estratégia de estudo de caso único com uma aborda-

gem qualitativa, estudámos a percepção dos Técnicos de 

Radiologia de seis hospitais portugueses integrados num 

Centro Hospitalar, face às boas práticas em Radiologia atra-

vés da Mindful Attention Awareness Scale (MAAS).  

O instrumento utilizado para recolha de dados foi um ques-

tionário (versão espanhola da Mindful Attention Awareness 

Scale (MAAS) de Brown e Ryan (2003)  adaptada, composto 

por 11 itens, aos quais se adicionou 12 questões ligadas ao 

desempenho profissional dos Técnicos 

Como conclusões principais ficou demonstrado, que embora 

os resultados da MAAS indiquem que os Técnicos de Radio-

logia da ADPI estão concentrados e atentos, que desempe-

nham as suas atividades com sentido de responsabilidade, 

quando comparamos os resultados face ao desempenho e 

às boas práticas, encontramos lacunas que requerem algu-

ma atenção no sentido de melhorar a prestação de cuida-

dos, nomeadamente ao nível da verificação da identificação 

e consentimento informado, registo e transmissão de ocor-

rências, acolhimento ao utente e cumprimento das normas 

de segurança e proteção radiológica.  

Abstract da tese de Mestrado “Atenção Intencional dos pro-

fissionais de saúde: O caso dos Técnicos de Radiologia”, de 

Filomena Batalha no Mestrado m Políticas e Desenvolvi-

mento de Recursos Humanos, ISCSP 

Filomena Batalha -  Técnica de Radiologia do CHL– Polo HDE 

Atenção Intencional dos profissionais de saúde:  

O caso dos Técnicos de Radiologia 

Exposição Ocupacional a Campos Eletromagnéticos em Ressonância 

A Ressonância Magnética (RM) é atualmente a técnica de 

imagem médica mais evoluída e em maior desenvolvimento. 

 Este progresso que se tem vindo a notar é atingido em par-

te devido ao aumento do campo magnético utilizado, bem 

como à potência dos gradientes que as máquinas utilizam. 

Como resultado destes desenvolvimentos algumas entida-

des têm vindo a levantar questões sobre a segurança dos 

profissionais que trabalham com a RM. As recomendações 

publicadas pela ICNIRP, transpostas para Diretivas pela 

Comissão Europeia, estabeleceram limites para algumas 

atividades que usam os campos eletromagnéticos, como é o 

caso da RM. Mais tarde, devido às incertezas que ainda 

subsistiam ao nível dos danos biológicos no ser humano e 

aos prejuízos para a Medicina, esses limites foram abolidos 

para os profissionais que trabalham com RM na área médi-

ca pela Diretiva 2013/35 EU. A mesma Diretiva obriga ain-

da assim a uma avaliação de risco efetuado pelo emprega-

dor. 

Assim, este trabalho realiza uma avaliação de risco ao 

Departamento de Ressonância Magnética do Hospital D. 

Estefânia, onde se avaliou o layout do próprio departamen-

to, profissionais, procedimentos efetuados e qual a exposi-

ção aos campos eletromagnéticos para as situações de ris-

co. Os resultados obtidos permitiram tirar conclusões sobre 

quais os procedimentos de maior risco de exposição aos 

campo eletromagnéticos no contexto do Departamento de 

Ressonância Magnética do Hospital D. Estefânia. 

Abstract da tese de Mestrado “Exposição Ocupacional a Campos Eletromagnéticos em Ressonância Magnética” de João 

Casimiro, no Mestrado de Radiações aplicadas às Tecnologias da Saúde – ramo Proteção contra Radiações, ESTESL 

João Casimiro -  Técnico de Radiologia do CHL– Polo HDE 
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O posicionamento do utente pode influenciar a segurança 

em RM. Para evitar queimaduras por giros condutivos 

(mãos, coxas ou joelhos em contacto etc.), deve-se colocar 

esponjas não condutoras entre as partes em contacto. 

 
Os pontos de contato podem ser entre partes adjacentes do 

corpo. Entre o utente e o túnel do magneto. Entre a superfí-

cie da bobina e a pele do utente. 

  

Utentes com fraldas, incluindo adultos, devem ter as mes-

mas secas antes de iniciar a RM. Fraldas molhadas ou pro-

dutos de incontinência possuem as mesmas propriedades 

elétricas que o tecido humano. 

Outro perigo potencial relacionado com o campo de RF é o 

aquecimento de implantes, aparelhos e objetos de composi-

ção metálica por correntes induzidas. É fundamental deter-

minar o histórico do utente, fazer o questionário de seguran-

ça para a identificar qualquer implante, acessório e/ou cor-

po estranho com metal para se poder confirmar a sua com-

patibilidade com a RM. 

Deve-se também, advertir os utentes, ou no caso de meno-

res, os Pais dos mesmos, relativamente a: 

Maquilhagens - podem conter material que pode causar 

irritação nos olhos e pele. Deve por isso ser retira-

da.  

Tatuagens - risco de irritação da pele. Referir para obter 

atenção médica se sentirem um sério desconforto 

depois de um exame de RM. 

Fragmentos/limalhas de metal – Podem desviar e/ou 

aquecer no campo Magnético. Utentes com frag-

mentos metálicos nos olhos devem realizar exames 

oftalmológicos para deteção e remoção antes da 

RM. 

Joias - A RF pode aquecer metais (mesmo não ferrosos), 

como o Ouro e causar queimaduras. 

Os produtos medicinais em adesivos transdérmicos 

podem também causar queimaduras na pele. 

 

Limites da Taxa de Absorção Específica (SAR) 
É necessário medir a absorção RF nos tecidos. A dissipação 

de energia através da absorção do corpo é descrita em ter-

mos de Taxa de Absorção Específica (SAR). SAR é uma 

medição da quantidade da energia RF absorvida por unida-

de de massa, expressa em watts por quilograma (W/kg).  

 

Procedimentos a adotar: 

Observação contínua e manter o contacto com o utente 

durante o exame, com Supervisão Médica. 

A temperatura da sala de magneto não deve ser maior 

que 21°C (ideal 16º para 3T) e a humidade relativa 

não deve ser maior que 60%.  

As limitações de SAR ajudam a prevenir a exposição 

excessiva de RF do utente; Estes valores são calcu-

lados com base no peso do utente, deve-se por isso 

inserir o peso correto do utente. 

 

Os algoritmos de SAR para o sistema Signa 3T calculam os 

valores de SAR e ajustam um limite de cortes por tempo de 

forma a limitar a deposição de energia RF, baseando-se no 

peso do utente e na bobina de RF utilizada. 

A monitorização de energia RF Signa ajuda a evitar exposi-

ções RF excessivas devido a falhas do equipamento, prote-

gendo o utente, devendo estar sempre operacional. Se for 

detetada falha no equipamento, ela desabilita o sistema RF. 

 

Para um maior conforto, uma explicação prévia do exame e 

procedimentos, assim como o contacto com o utente podem 

ajudar a reduzir reações de ansiedade, e identificar perigos 

e ocorrências clínicas relacionadas com a RM. 

Os utentes de Alto Risco apresentam várias condições que 

podem constituir maior risco para desenvolver complica-

ções durante um exame de RM. Estes utentes são: 

Os com maior probabilidade de desenvolver convulsões 

ou reações claustrofóbicas. 

Os com maior potencial de paragem cardíaca que o 

normal. 

Os Utentes que não estão conscientes, sedados ou con-

fusos e utentes com os quais nenhuma comunica-

ção confiável pode ser mantida. 

O confinamento, temperatura, tempo prolongado e ruído 

acústico no interior do magneto podem precipitar reações 

de claustrofobia ao utente. 

No caso de utentes que possuem tubos de oxigénio, catete-

res urinários etç, estes devem ser longos o suficiente para 

permitir o posicionamento do utente no interior do equipa-

mento e não ficarem presos, dobrados ou puxados. 

Depois de estar posicionado no túnel por um longo período 

de tempo, o utente pode sentir uma leve tontura ao sentar-

se. 

Luzes de Alinhamento Laser são necessárias para a centra-

gem e posicionamento do utente. Estas podem causar 

danos nos olhos e devem portanto ser protegidos. O utente 

deve fechar os olhos aquando da centragem com a luz laser 

ligada. Esta deve ser desligada depois de posicionar o uten-

te. 

Utilizar somente bobinas e acessórios autorizados pela mar-

ca do equipamento. Todos os cabos, equipamentos de 

monitorização e injetores têm de estar etiquetados como 

compatíveis com o equipamento de RM e possuir instruções 

de utilização. Usar somente acessórios, bobines e cabos 

que estiverem em boas condições caso contrário, interrom-

per a sua utilização e entrar em contacto com o Engenheiro 

de Serviços de Assistência ao equipamento. 

Remover todas as bobinas de superfície não conectadas ou 

aparelhos e acessórios não utilizados no túnel de magneto. 

Cabos de antenas, de eletrocardiograma (ECG) ou pulso 

periférico podem resultar em aquecimento localizado e 

levar a queimaduras ou incêndios se a preparação e posi-

cionamento adequado não for acautelado. 

Segurança em Ressonância Magnética  - Parte 2 
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Atualmente, a assinatura do documento de Consentimento 

Esclarecido tem-se mostrado um ato banal, sem a merecida 

atenção que entidades de saúde, Médicos e Técnicos de 

Radiologia lhe deviam conceder, uma vez que os Eventos 

Adversos, aquando da realização de uma Tomografia Com-

putorizada (TC) com Meio de Contraste, poderão ser vários e 

complicados; por outro lado, o doente muitas vezes não 

está preparado nem devidamente informado sobre os seus 

efeitos e as medidas necessárias que deverão ser aciona-

das para os combater.    

A necessidade da veiculação de uma informação capaz, de 

uma elucidação total para o doente pôr em prática a sua 

autonomia, fruto da consciência que tem dos factos, revela-

se fundamental, mas para que tal aconteça é urgente ultra-

passar obstáculos respeitantes às práticas profissionais de 

entidades de saúde, Médicos e Técnicos de Radiologia, 

assim como aspetos sociais, linguísticos, idade, vulnerabili-

dade individual, entre outros. 

Identificar as boas práticas dos profissionais em uso, relati-

vamente ao Consentimento Esclarecido no âmbito da reali-

zação de uma TC com Meio de Contraste e perceber o cir-

cuito de comunicação e compreensão, por parte do doente, 

sobre o procedimento a que é sujeito, através da leitura e 

explicação deste documento, é o primeiro passo para a cria-

ção de um sistema eficaz de promoção da segurança do 

doente e aumentar a visibilidade de ocorrência de um possí-

vel evento adverso. 

A analise dos dados obtidos em três hospitais do Centro 

Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), num estudo realizado 

em 2014, constatou que na observação dos dados do doen-

te antes de dar inicio ao exame, situação em que deveria 

existir unanimidade de respostas positivas, uma minoria 

dos profissionais (24%) não davam grande importância aos 

dados fornecidos pelos doentes, sendo esta ainda uma indi-

cação grave, tendo em conta que uma ocorrência de um 

possível evento adverso não deve ser ignorada, pois é um 

assunto delicado sendo reconhecido a sua importância pela 

grande maioria das instancias de saúde internacional.  

Na ótica dos Profissionais da equipa multidisciplinar, este 

documento é muito importante para o doente. Considerou-

se que era fundamental auscultar o doente no sentido de 

verificar se tinha percebido o conteúdo do Formulário, o que 

demonstra profissionalismo, preocupação e empatia em 

relação ao doente.  

No entanto, a grande maioria dos Profissionais de Saúde 

não requisita um tradutor, se o doente for estrangeiro e não 

souber ou entender a língua portuguesa, embora reconhe-

çam que isso pode comprometer o entendimento destes em 

relação ao conteúdo do Consentimento Esclarecido, consi-

derando que a decisão de realização do exame de TC deve 

ser tomada de acordo com os valores culturais e morais do 

doente, há uma percentagem significativa, 23% que não 

cumpre com essa prática, podendo eventualmente interferir 

na dignificação do doente.  

Abstract da tese de Mestrado ”Segurança do Doente e Boas 

Práticas de Consentimento Esclarecido na Realização de 

Exames de Tomografia Computorizada , de Esmeralda Pina, 

no Mestrado em Segurança do Doente, ENSP 

Os cabos devem estar orientados para fora do tubo magné-

tico sem folgas. Colocar os cabos sob uma almofada de 

amortecimento sempre que possível. Manter o seu compri-

mento no túnel no mínimo e evitar dobra-lo, não se deve 

igualmente cruzar ou rodar os cabos. 

Ao utilizar o sistema ECG de gating cardíaco ou periférico ter 

em conta;  

• Só deve ser utilizado na aquisição de imagens com sin-

cronização cardíaca e não na monitorização do utente. 

• Verificar se os cabos de gating cardíaco ou periférico 

não passam por baixo ou próximos à superfície da bobina 

ou do cabo da bobina. 

• Verificar se somente o sensor de gating periférico toca o 

utente. Manter os cabos longe do contacto com o utente. 

• O monitoramento fisiológico e aparelhos de deteção 

devem ser utilizados somente sob a orientação de profis-

sionais e é sua responsabilidade garantir a segurança do 

utente. 

É importante os profissionais familiarizarem-se com as ins-

truções de manuseamento de cada acessório e cada bobina 

utilizada em RM e seguir as guias de recomendação e pre-

cauções dos fabricantes. 

Conclusão 
Cada profissional que trabalha ou entra na sala do magneto 

ou salas adjacentes necessita ser instruído sobre todos os 

perigos, trabalhadores da manutenção, de serviço, pessoal 

de limpeza, assim como a equipa multidisciplinar. Necessi-

tam também realizar uma avaliação cuidadosa, antes de 

iniciar as suas funções no interior da sala do equipamento 

de RM. Todos os utentes que tenham de realizar um exame 

de RM necessitam de uma avaliação cuidadosa.  

O questionário prévio ajuda a identificar fatores que possam 

criar riscos de saúde ou interferir com a imagem de RM, 

assim como se possuir alguma necessidade específica ou 

limitações. 

Deve-se também fornecer toda a informação ao acompa-

nhante do utente que vai realizar a RM. Este deve possuir 

toda e a mesma informação que o utente. 

O objetivo da avaliação e rastreio é obter com segurança 

imagens de qualidade para obter um diagnóstico preciso. 

Um ambiente seguro pode ser conseguido realizando as 

questões de forma cuidadosa aos utentes e acompanhan-

tes. 

A avaliação do utente e do seu historial médico fornecem 

condições que permitem avaliar se existe ou não contra 

indicações para realizar o/os exames. Se a avaliação não 

for esclarecedora ou existir alguma dúvida, deve-se adiar os 

exames de RM até que as dúvidas sejam esclarecidas. 

Todos os utentes devem preencher um formulário existente 

em cada serviço. Este deve ser seguido por uma revisão 

completa e uma conversação verbal para verificar as infor-

mações do formulário e fornecer tempo para que o utente 

expresse suas dúvidas ou preocupações. 

O questionário deve ser sempre preenchido mesmo que o 

utente já tenha executado anteriormente um exame de RM.  

Pedro Ferreira -  Técnico de Radiologia do CHLC– Polo HDE 

  Paula Rodrigues  -  Técnica de Radiologia do CHLC– Polo HDE 

Segurança do Doente e Boas Práticas de Consentimento Esclarecido na 

Realização de Exames de Tomografia Computorizada  

Esmeralda Pina -  Técnica de Radiologia do CHLC-Polo MAC 
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Valores de Dose de Radiação de Tomografia Computorizada Cardíaca 

A problemática da utilização de radiações ionizantes em 

Medicina é atualmente um tópico de grande relevo. Tem-se 

registado, a nível global, um aumento significativo da expo-

sição das populações nacionais a radiações ionizantes 

devido a procedimentos médicos. Este aumento, realça a 

importância da realização de avaliações periódicas da 

dose coletiva nas populações; A estimativa de doses para a 

população, resultante de exposições radiológicas é uma 

obrigação legal, constante no Decreto-Lei nº 165/2002, 

que decorre da transposição do Artigo 12 da Diretiva 

97/43/Euratom da Comissão Europeia; 1   

O termo níveis de referência de diagnóstico (NRD) define 

assim, um valor de referência para identificar as doses de 

radiação anormalmente elevadas ou níveis de exposição 

comuns para procedimentos de diagnóstico de imagens 

médicas utilizando raios X. Estes níveis não devem ser 

ultrapassados nos procedimentos habituais quando são 

aplicadas as boas práticas correntes relativas ao diagnósti-

co e à qualidade técnica.” São baseados no terceiro quartil 

de uma distribuição de doses médias para procedimentos 

específicos e utilizam-se para controlar a dose de radiação 

recebida pelo paciente. 2   Neste contexto, são realizadas 

auditorias semestrais aos valores de dose de radiação, 

resultantes de exames de Tomografia Computorizada (TC) 

Cardíaca, permitindo comparar os valores obtidos com 

outros valores dos países da União europeia e estabelecer 

análises; e verificar melhoria de resultados, comparativa-

mente com auditorias anteriores. A propósito deste artigo, 

os valores partilhados correspondem ao primeiro trimestre 

de 2015. 

METODOLOGIA (Colheita de Dados) 

 - Os valores de dose de radiação em exames TC 

cardíacos, foram recolhidos ao longo dos meses de Janei-

ro, Fevereiro e Março (3ªF e 4ªF – dias em que se realizam 

exames de TC cardíacos), através do Patient Dose Report; 

- Foi realizado o registo dos valores de dose de 

radiação em exames TC cardíacos numa grelha, caracteri-

zada através: DLP / Fator de ponderação / Dose Total; 

METODOLOGIA (Análise de Dados) 

 - Converter os valores de DLP em dose efetiva, 

utilizando para isso o fator de ponderação para a região 

em estudo – Tórax (0,014) 1   

- Analisar os valores de dose efetiva obtidos e compará-los 

com os valores de referência da União Europeia; 

RESULTADOS OBTIDOS 

Fig. 1 – Fatores de ponderação para região anatómica; 

Fig. 2 – JANEIRO: Valores de dose média (mSv), para cada 

tipo de exame cardíaco;  

Fig. 3 – FEVEREIRO: Valores de dose média (mSv), para 

cada tipo de exame cardíaco  

Fig. 4 – MARÇO: Valores de dose média (mSv), para cada 

tipo de exame cardíaco;  

8,3 mSv 

Fig. 5 – Valores de dose média (mSv) para cada mês;  
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Marta Galvão, Pedro Silva, Regina Rosa, Ricardo Silva 
Técnicos de Radiologia do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa (HCVP) 

A Imagiologia na Avaliação da Idade Óssea 
A avaliação da idade óssea consiste em determinar, a partir 

de um exame radiológico, a discrepância entre a maturação 

óssea da criança e a sua idade cronológica 1,2,4. 

A radiografia da mão e punho esquerdo permite verificar o 

grau de maturação das epífises distais do rádio e do cúbito, 

dos ossos do carpo, do metacarpo e das falanges4,5. 

Na realização deste estudo foi aplicado o método de compa-

ração de Roo – Schröder5. 

Palavras-chave: Idade óssea, radiografia da mão e punho, 

Roo - Schröder 

 

Metodologia 

Amostra e Equipamento 

Considera-se a amostra um utente de 9 anos do sexo mas-

culino, com o objetivo de determinar a idade óssea a partir 

de uma radiografia da mão e punho.  

O equipamento utilizado foi um Siemens Multix Top, aplican-

do-se um protocolo de dose reduzida ajustado à idade da 

criança e de acordo com os critérios de boa realização3.  

Protocolo (Incidência postero anterior)3 

Utente sentado perpendicular à mesa com o cotovelo a 

90º e o antebraço em pronação, a mão apoia pela 

sua face palmar com os dedos estendidos e sepa-

rados. 

Raio central incide na cabeça do 3º metacárpico. 

Proteções radiológicas diretas e indiretas. 

Diferença de potencial (kV)  42 kV. 

Intensidade e tempo (mAs) 2,0 mAs. 

Imagens radiográficas de referência da tabela de Roo - 

Schröder5. 

 

Resultados 

O resultado deste estudo - radiografia obtida - foi analisado 

e comparado com o atlas de imagens radiográficas segundo 

a tabela de Roo - Schröder5. 

 

Análise do Resultado 

 

Conclusão 

As técnicas de imagem utilizadas, nomeadamente, a radio-

grafia da mão e punho, e a aplicação do método de Roo - 

Schröder, permitiram avaliar de forma consistente as dife-

renças entre a idade cronológica e a idade fisiológica do 

utente. 

7 Anos 

Rádio e Cúbito: Continuação do cres-

cimento da epífise do cúbito. 

Ossos do carpo, metacarpo e falan-

ges: Sem alteração  

9 Anos 
Rádio e Cúbito: Início do crescimento da 

apófise estilóide do cúbito. 

Ossos do carpo: Trapezóide, grande osso 

e unciforme, começam a desprojectar-se.  

O trapézio e o trapezóide começam a 

sobrepor-se. 

Metacarpos: A concavidade da base do 2º 

metacárpico começa a pronunciar-se. 

Falanges: Sem alteração  

Na comparação da imagem obtida é 

possível verificar que existem diferen-

ças significativas entre as estruturas 

existentes e as relativas à idade cro-

nológica. Segundo a tabela de Roo - 

Schröder, constata-se que a idade 

óssea do utente corresponde a uma 

idade compatível com a de 7 anos.  

CONCLUSÃO 

De acordo com os valores da tabela da figura 6, a 

média de dose total de um exame de TC cardíaco no Servi-

ço de Radiologia do Hospital de Santa Marta é de 8,3 mSv. 

Enquanto o valor médio de dose efetiva num exame de TC 

cardíaco na população do Reino Unido é de 16 mSv. Este 

valor mostra que o resultado obtido num exame de Tc car-

díaco no Serviço de Radiologia do Hospital de Santa Marta 

se encontra bastante abaixo deste limiar, existindo repro-

dutibilidade do valor de dose nesta auditoria comparando 

com as realizadas anteriormente. Isto significa que com 

doses de radiação mais baixas conseguimos obter imagens 

com a qualidade necessária para um diagnóstico adequa-

do. 

Fig.6 – NRD: Effective Doses in Radiology and Diagnostic Nuclear 

Medicine (2008)3 

Iládia Fontes -  Técnica de Radiologia do CHLC-Polo HSM 

Elsa Morais -  Técnica de Radiologia do CHLC-Polo HSM 
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Envie informações, dúvidas ou sugestões para:  niadpi@gmail.com 

Sessões Cientificas 

ADPI 

19/03/16 19/03/16 --      HSACHSAC  

25/06/16 25/06/16 --      HCC HCC   

24/09/16 24/09/16 --      HSACHSAC  

17/12/16 17/12/16 --      HCC HCC  

2016
  

A entrada no mercado de trabalho no Reino Unido, implica o registo no HCPC 

(Health & Care Professions Council). Este regulador foi criado para proteger os 

pacientes. Para isso é mantido um registo público de todos os profissionais inscri-

tos, que têm que obedecer a todos os requisitos e normas exigidas pelo HCPC. 

Há duas formas de efetuar o registo no HCPC: 

O registo permanente,  mais moroso ( cerca de 3 meses),  mais oneroso e mais 

burocrático.  As principais vantagens são,  o facto de poder entrar no mer-

cado de trabalho com um contrato de trabalho permanente. Com o registo 

permanente, o título profissional passa a ser Radiographer.   

 O registo temporário, é bastante rápido e barato,  mas normalmente só dará 

acesso a empregos temporários, ou contratos a termo certo. O título profis-

sional não será alterado, por isso terá de ser utilizado título do pais de ori-

gem.  

O registo no HCPC implica uma constante atualizado das nossas competências, 

sendo mandatário a formação contínua (CPD - Continuing Professional Develop-

ment). 

O objectivo dessa formação e assegurar que todos os profissionais continuam a 

exercer a sua profissão de uma forma segura para os pacientes. Para isso, todos os 

profissionais, tem de manter um registo de todas as atividades de formação rele-

vantes e que provem uma atualização constante das suas competências. 

A cada 2 anos, o registo tem de ser renovado e será feita uma auditoria aleatória á 

formação dos profissionais registados no HCPC. A não atualização das nossas com-

petências poderá implicar a perca do registo no HCPC e a impossibilidade de exer-

cer a atividade. 

Para mais informações, podem consultar o site do HCPC e da Society of Radiogra-

phers. 

 

http://www.hcpc-uk.co.uk/ 

https://www.sor.org/ 

Nuno Lima  

CT/MRI Radiographer 

The London Clínic 

A Regulação da Profissão de Técnico 

de Radiologia no Reino Unido 
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Viena Viena   

2 a 6 Março 20162 a 6 Março 2016  

SIRSIR  

Vancouver Vancouver   

2 a 7 Abril 20162 a 7 Abril 2016  

http://www.hcpc-uk.co.uk/
https://www.sor.org/

