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Práticas de prevenção de
infecção na gestão, preparação e administração de
contraste injectável na Imagiologia do CHLC,EPE

A Técnica Joana Fialho faleceu no dia 24 de Abril, esta é a lª edição da Newsletter que não tem a sua coordenação.
A Radiologia portuguesa perdeu uma excelente profissional, uma mulher de grandes valores, uma colega e uma amiga.
Deixou-nos os seus ensinamentos numa técnica que dominava como poucos, a Ressonância Magnética.
A despedida da nossa Joaninha foi marcada pela emoção e pela lembrança de muitos profissionais do CHLC que tiveram
oportunidade de com ela privar.
Para nós colegas fica a eterna saudade….
A Joana Fialho, tinha 34 anos vividos em prol de causas justas, da profissão, da família e dos amigos.
Das várias actividades que desenvolvia na Área, destaca-se a de Responsável pela Unidade de Ressonância Magnética do
Polo do HSJ, Coordenação Editorial da Newsletter da ADPI, membro do Conselho Cientifico do Núcleo de Investigação da
ADPI, dinamizadora do grupo de gestão do Risco, monitora de estágio na valência de RM, orientadora de projectos de
investigação, foi também responsável pela formação em RM de muitos colegas, fazendo prevalecer em todos o interesse
por este método de imagem.
Obrigada Joana por teres partilhado connosco a alegria, a força e a beleza das pequenas coisas que fazem a diferença.
Coordenadora da ADPI - Cristina Almeida
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Densitometria Óssea por Ultra-sons
A Densitometria Óssea é uma técnica radiológica não invasiva que permite medir a
densidade mineral óssea. A densidade mineral óssea ou BMD (Bone Mineral Density)
encontra-se relacionada com o factor de
risco para fracturas. A BMD é normalmente
expressa como a quantidade de tecido
mineralizado na área digitalizada (g/cm2). A
densidade óssea avaliada abaixo de 2,5 desvios-padrão da população de referência de
adultos jovens é indicativa a osteoporose,
uma doença que ocorre na maioria das
vezes (mas não exclusivamente) nas mulheres em fase pós-menopáusica.
O método mais comum no diagnóstico da
densidade óssea é o Osteodensitómetro
DEXA (Dual Energy X ray Absorptiometry). O
DEXA é um equipamento de Raios X que
procura quantificar precisamente a densidade óssea da Coluna Lombar, do Colo do
Fémur (regiões de maior risco de fractura
por Osteoporose) ou outros locais do
esqueleto. Este sistema não é invasivo, é
confortável para o paciente, e utiliza uma
dose de radiação muito baixa.
Para a realização deste exame, após a
anamnese, o paciente deita-se na mesa do
equipamento enquanto um pequeno feixe
de radiação passa através da região anatómica de interesse. A densidade mineral
óssea do paciente é medida automaticamente mediante a introdução dos dados
obtidos na anamnese e os dados obtidos da
atenuação do feixe de radiação.
Outro método que existe para avaliação da
densidade óssea é através da utilização de
Ultra-sons (US).
Langton et al, em 1990, descreveram pela
primeira vez a aplicabilidade dos US na avaliação óssea. Este conceito é baseado no
conhecimento de que a velocidade do som
e a sua atenuação são influenciados pela
densidade, compressibilidade, viscosidade,
elasticidade e arquitectura molecular do
material sujeito ao som. Neste sentido, o
som permite pesquisar as propriedades de
qualquer material, incluindo o do osso
humano.
Quando submetemos o osso humano aos
US podemos adquirir informação acerca da
elasticidade e viscosidade do mesmo através da medição da velocidade de propagação e a sua relação com a atenuação do eco
no material em estudo.
Esta avaliação óssea pode ser realizada por
dois métodos:

são atenuados e reflectidos e depois recebe Embora alguns autores tenham defendido
os ecos de volta.
que os US medem a "qualidade" do osso,
outros estudos mais rigorosos sugerem
2º - Técnica da Transmissão – Existem 2 transque esta técnica mede principalmente a
dutores, um emite os US e o outro recebe os
massa óssea como estrutura.
ecos.
Estudos em torno desta técnica revelaram
A técnica de transmissão torna-se mais eficaz
que a densitometria por US permite calcuno que toca a Densitometria por US uma vez
lar o índice T (número de desvio padrão
que o osso humano possui uma densidade e
acima ou abaixo relativamente ao valor
atenuação elevadas.
médio para um adulto jovem normal) atraAs áreas anatómicas ósseas em estudo pode- vés do valor de impedância acústica e da
riam ser variadas, mas as opções acabaram atenuação dos US no osso. Uma vez que, a
por ficar mais restritas, pois torna-se difícil maioria dos pacientes que têm uma baixa
realizar medições por US em ossos localiza- densidade também perderam a estrutura
dos muito profundamente e com muitos óssea, um baixo T-score na medição por
grupos musculares à volta, como é o exem- US pode considerar-se assim uma medição
plo da Coluna Lombar e do Colo do Fémur precisa. No entanto, existem muitos
(regiões com risco mais elevado de fractura). pacientes com baixas densidades ósseas
Assim sendo, o local de eleição para a medi- que não têm história clínica de fraturas
ção óssea por US é o calcâneo por diversos pois ainda têm boa estrutura óssea; e existem outros que têm fraturas na sua histómotivos:
ria, mesmo com uma boa densidade óssea
1º - Camada fina de tecidos cutâneos e subcu- porque perderam a estrutura da mesma.
tâneos em torno do osso.
A maioria dos especialistas concordam
2º- O osso com grandes superfícies planas assim, que a adição de uma medição por
(lateralmente) o que facilita a acção dos US não melhora ou contribui para uma
transdutores.
predição da probabilidade de ocorrência
3º- Composto por cerca de 90% de osso trabe- de fraturas. Neste sentido, e face a estes
resultados, o método por US complemencular (onde ocorrem as fraturas).
ta, mas não compete com o método
4º - Zona anatómica de fácil acesso, posicio- DEXA.
namento técnico e preparação do utente
No momento presente é necessário a realipara o exame em curto tempo.
zação de mais pesquisas para determinar a
O design básico do equipamento que realiza percentagem de falsos negativos diagnoseste tipo de estudos consiste em dois trans- ticados pelos sistemas de medição por US,
dutores que estarão dispostos lateralmente ou seja, pacientes com valores T-score
face ao calcâneo posicionado. Nos “Dry Sys- normais, quando na verdade quando realitems” os transdutores encontram-se envolvi- zam densitometria pelo método DEXA eles
dos por membranas de silicone que se possuem baixa densidade mineral óssea.
enchem de água aumentando o contacto nas Este facto não inutiliza e descarta o métosuperfícies laterais planas do calcâneo, de do por US no diagnóstico ósseo, uma vez
modo a facilitar o processo de propagação que sendo um método inócuo, rápido, de
dos US – exemplo deste modelo temos o baixo custo e dado os resultados, e avanmodelo Achilles+ da GE Medical Lunar®.
ços no aperfeiçoamento deste, a densitoApós responder a anamnese, os dados são metria por US ocupa um lugar no âmbito
introduzidos no equipamento, o paciente do rastreio e complemento dos estudos
realiza o exame confortavelmente sentado e efetuados pelo método DEXA a fim de se
coloca o calcâneo em estudo no devido compreender a estrutura e qualidade
encaixe do equipamento que possui os trans- óssea do individuo e assim enquadrar na
dutores, as membranas de silicone insuflam sua história clínica.
água e é colocado um gel ou irrigado o pé
com álcool a fim de garantir a aderência das
membranas no pé e tornozelo. A aquisição
demora cerca 2 minutos e o exame está completo.
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Apesar da técnica por US ter surgido à posteriori da DEXA, há que ter algum cuidado e
1º - Técnica do Pulso-Eco (reflexão) – Existe rigor quando pretendemos comparar as duas
TR. Ana Rosalina Fernandes– HSAC
um único transdutor que emite os US, estes técnicas relativamente à avaliação óssea.
TR. Maria Manuela Parra- HSAC
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Legenda: Posicionamento do Calcâneo no Densitómetro por US
de transmissão, ou seja, com 2 transmissores o que emite os US
(Tx) e o que recebe os ecos (Rx).

Legenda: Posicionamento do utente na realização da densitometria por US e
seus resultados obtidos.

Radiografia do esqueleto
no decurso do protocolo dos exames necrópsicos da interrupção médica da gravidez
A interrupção médica da gravidez está regulamentada pela lei portuguesa desde 1995, no artigo nº142 do DL nº 48/95, de 15 de Março,
posteriormente alterado pelas Leis nº90/97, de 30 de Julho e 16/2007
de 17 de Abril. Para além de outras causas, a interrupção da gravidez
pode ser efectuada em caso de patologia fetal quando “houver seguros motivos para prever que o nascituro virá a sofrer, de forma incurável, de grave doença ou malformação congénita, e for realizada nas
primeiras 24 semanas de gravidez, excepcionando-se as situações de
fetos inviáveis, caso em que a interrupção poderá ser praticada a todo o
tempo”; (artº142, nº1,c)).
Na MAC, a colaboração entre as diferentes especialidades médicas,
obstetrícia/materno-fetal, anatomia patológica e imagiologia, permite confirmar e/ou complementar o diagnóstico pos-mortem de malformações fetais. A informação obtida na avaliação, é pertinente no
aconselhamento pré-natal.
Nos casos de interrupção médica da gravidez por causa fetal, é fundamental avaliar a concordância entre diagnóstico pré-natal e posmortem para confirmar o diagnóstico pré-natal (DPN). Todos os fetos
de interrupção voluntária da gravidez, assim como os fetos mortos in
-utero, realizam exame radiológico, para melhor caracterizar o diagnóstico de malformações, que podem passar despercebidas na
autópsia.
O Serviço de Imagiologia da MAC colabora com o Serviço de Anatomia Patológica na realização de exame radiológico, para avaliação de
idade gestacional e estudo de malformações esqueléticas.
A radiografia simples em posição antero-posterior e perfil, caracteriza um diagnóstico mais correcto em determinadas patologias fetais,
por exemplo nos casos de displasia óssea, e a medição das estruturas
radiológicas, para avaliar o desenvolvimento do feto relativamente à
idade gestacional.
A informação adicional que a radiologia fornece, permite o esclarecimento de possíveis patologias, congénitas ou hereditárias, necessária
à avaliação do prognóstico e aconselhamento do casal e família em
futuras gravidezes.
TR Manuela Lourenço - MAC
TR Esmeralda Pina - MAC

Figura 1 Radiografia do esqueleto em AP e perfil. IMG
às 21S + 5D. Síndrome de regressão caudal com agenesia do sacro e da 3ª, 4ª, e 5ª vértebras lombares. Membros inferiores fixos em extensão e pé boto

Figura 2 Radiografia do esqueleto em AP e perfil. IMG às
36S + 5D. Nanismo tanatóforo com deformação óssea,
encurtamento dos membros, encurtamento das costelas e abdómen em forma de sino.
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O compromisso da Radiologia no diagnóstico pediátrico
Num cenário actual de desenvolvimento tecnológico, na era de informação digital, nunca é demais realçar que há uma grande preocupação
na formação dos futuros profissionais de saúde, no sentido de orientar
e estimular o exercício e execução
de exames complementares na prática médica essenciais ao diagnóstico
e tratamento na pediatria para se
obter o máximo de benefício frente
ao menor risco possível, evitando
que a criança seja exposta desnecessariamente a situações de risco imediato e futuro, preservando-a a situações desnecessárias de sofrimento
físico ou de quaisquer sintomas psicológicos.
A incorporação na prática diária de
algumas acções simples pode determinar benefícios reais em favor do
diagnóstico por imagem em pediatria, num cenário cada vez mais amigável às nossas crianças e com isso
podemos destacar as seguintes
acções:
A preocupação com a realização do
menor número possível de exames
complementares, priorizando aqueles que realmente possam proporcionar informações necessárias, e muitas vezes suficientes, para confirmar/
afastar determinada hipótese diagnóstica. Tal objectivo pode ser na
maior parte das vezes obtido
mediante a optimização do binómio
compreendido entre o aperfeiçoamento na realização da anamnese e
do exame físico, associada a uma
maior interacção entre o pediatra e o
radiologista.
À criança deve-se proporcionar o
adequado acolhimento não somente
em questões de ambiente, mas também com a padronização de técnicas
e equipamentos mais apropriados a
uma abordagem especificamente
direccionada a cada faixa etária,
garantindo situações de ambiente
físico alegre e acolhedor, promovendo tranquilidade e segurança tanto
ao paciente quanto a seus familiares.

Outro facto importante está na escolha dos métodos de diagnóstico que
permita o estudo mais adequado,
dentro do conceito ALARA de mínimo risco, priorizando, neste caso, os
fundamentos preconizados pelos
protocolos Image Gently ou Image
Wisely, nos quais as escolhas consideram as técnicas de doses mais baixas,
ou que não usem radiação ionizante,
como Ultrassonografia e Ressonância
Magnética, métodos que podemos
considerar “amigos da criança”.
De maneira semelhante, o emprego
de sedativos e anestésicos com a
finalidade de se obter uma imagem
tecnicamente perfeita pode ser reduzido desde que e seja empregue o
conceito de imagem tecnicamente
suficiente e segura para a obtenção
da resposta à solicitação clínica específica, devendo-se restringir o uso
destas técnicas somente em situações muito precisas, levando-se em
consideração os seus riscos dentro
de uma perspectiva de abordagem
minimamente invasiva.
Numa época de grandes avanços
tecnológicos, enormes desafios são
colocados, ora contra excessivo uso
da radiação ionizante, ora no exercício de uma medicina defensiva, ora
numa necessidade pela redução de
custos.
Neste contexto, sugere-se que o
maior amigo para o diagnóstico das
crianças seja o empenho dos profissionais de saúde de examinar e pautar as decisões clínicas com carinho,
dedicação, responsabilidade e, principalmente, bom senso. Os métodos
de imagem solicitados devem atender essas premissas básicas.

TR. Ana Cristina Pires – CHLC
TR. Ana Maria Morais – CHLC
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Práticas de prevenção de infecção na gestão, preparação e administração
de contraste injectável na Imagiologia do CHLC,EPE
A melhor forma de prevenir a infecção associada à preparação e administração de injectáveis é garantir que os profissionais adiram às boas práticas sistematicamente.
A Área Técnica da Imagiologia (ATI) do CHLC não é excepção, uma vez
que existe a prática de preparação e administração de contraste injectável nas salas de ressonância magnética, tomografia e angiografia. Com
vista à promoção e uniformização destas boas práticas a comissão de
controlo de infecção (CCI) do HSJ/HSAC e o gabinete de gestão do risco
(GGR) em conjunto com a coordenadora da ATI desenvolveram um instrumento que permitiu a avaliação das práticas existentes com base em
normas internacionais, nacionais e locais, assim como a identificação de
factores de risco presentes.
O instrumento de auditoria contempla 28 critérios abrangendo as seguintes dimensões:
Gestão do contraste injectável; Armazenamento; Preparação;
Administração; Segurança do profissional; Formação
A auditoria foi realizada na Imagiologia do HSJ e HSAC em outubro e
novembro de 2013, e aplicada nas salas de angiografia, tomografia e
ressonância magnética.
O nível de conformidade foi obtido pela percentagem de critérios cumpridos no dia da avaliação.
São estabelecidas as seguintes categorias de conformidade:
Conformidade
≥ 85%
Conformidade parcial
≥ 75% e < 85%
Conformidade mínima < 75%
Resultados Globais
HSJ Imagiologia – avaliação global – 45% HSAC Imagiologia – avaliação
global – 65%
Ambas as unidades têm boas práticas de gestão e armazenamento do
contraste. O cumprimento dos restantes critérios auditados não é uniforme entre as unidades de Imagiologia, conforme podemos observar no
gráfico que ilustra a conformidade obtida nas diversas salas dos dois
hospitais.

Susana Ramos – GGR-CHLC
Ana Geada – CCI – HSAC
Madalena Almeida – CCI-HSJ

Recomendações Gerais
- Promover ações de sensibilização para a prática de higiene das mãos.
- Instituir práticas de desinfeção das torneiras/válvulas antes da administração do contraste injetável conforme procedimento multissetorial CIH.124 –
Prevenção de infecção relacionada com dispositivos intravasculares no adulto.
- Promover a utilização de contraste injetável em seringa pré-preparada
monodose. Se é utilizado contraste de multidose utilizar para cada doente
uma seringa/prolongamento.
- Articular com a Saúde Ocupacional para garantir que todos os profissionais
estejam imunizados para a hepatite B.
- Propor a aquisição de cateteres intravasculares com dispositivo de segurança.
- Incluir no plano de integração e de formação em serviço procedimentos de
segurança na preparação e administração de contraste injetável.
Reflexões e Perspectivas Futuras
Esta auditoria permitiu a identificação de factores de risco e a necessidade de
melhorar as práticas de prevenção da infeção, sendo também um momento
de partilha e aprendizagem entre os profissionais. A reavaliação das práticas
será realizada pelos Elos da CCIH e Interlocutores da Gestão do Risco Local
do GGR. Perspectiva-se a realização desta auditoria em toda a Área da Imagiologia do CHLC.

Procedimentos imagiológicos em cálculos coraliformes -Caso clínico
Cálculos renais (litíase renal) são formações endurecidas, resultantes da acumulação de cristais existentes na urina. O cálculo coraliforme forma-se na
pelve renal e assume a sua forma, daí o seu formato peculiar.
Além das evidências clínicas (dor intensa e sinais de sangue na urina) os cálculos renais podem ser diagnosticados por diversas técnicas radiológicas, tas
como, Radiografia Simples do Abdómen, Urografia de excreção, ecografia, Tomografia Computorizada (TC).
Os cálculos coraliformes, pela grande probabilidade de complicação, devem ser retirados, mesmo que sejam assintomáticos. Os cálculos com localização
pielocalicial são de difícil tratamento.
Este caso clínico refere-se a uma doente do sexo feminino, com 35 anos, que recorre ao serviço de urgência apresentando um quadro clínico de 38/39º de
febre, calafrios, pouca resposta aos antipiréticos e dor com irradiação à coluna com uns dias de evolução. Nega queixas urinárias, diarreia ou dornabdominal. A paciente efectuou, inicialmente, um Radiograma Simples do Abdómen, por suspeita de cólica renal. Este revelou cálculo renal à esquerda (Imagem
1), melhor caracterizado depois por TC (Imagem 2). Pela TC observou-se um volumoso cálculo coraliforme medindo cerca de 55 x 42 mm, estendendo-se
ao bacinete e condicionando da excreção renal após injecção de produto de contraste endovenoso (Imagem 2).
Após a confirmação diagnóstica, a paciente foi submetida a um tratamento cirúrgico, de urgência, intraoperatório, o mínimo invasivo possível. Foi realizado um acesso renal por via vesical retrógrada tendo sido colocado um cateter renal ‘Duplo J’ (Imagem 3), com apoio de Intensificador de Imagem.
Demonstra-se assim que a colaboração da Área de Diagnóstico Por Imagem é crucial desde o diagnóstico até ao tratamento/intervenção desse tipo de
patologia.

Fig.1.Radiografia simples abdómen

Fig.2.pos-processamento emTC

Fig.3.pós-colocação stent
TR. Carla Lopes– HSJ
TR. Rui Quintas -HSJ
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A um ausente
Tenho razão de sentir saudade,
Tenho razão de te acusar.

MAIO
31 Maio– 9h– AGF HSAC
1º Workshop da Imagiologia da
MAC
Do Diagnóstico à Terapêutica

Houve um pacto implícito que rompeste
e sem te despedires foste embora.
Detonaste o pacto.
Detonaste a vida geral, a comum aquiescência
de viver e explorar os rumos da obscuridade
sem prazo, sem consulta, sem provocação

Junho
12-15 de Junho 2014
ISRRT World Congress
Helsinquia-Finlândia

até o limite das folhas caídas na hora de cair.
Antecipaste a hora.
Teu ponteiro enlouqueceu
enlouquecendo nossas horas.
Que poderias ter feito de mais grave
do que o acto sem continuação, o acto em si,
o acto que não ousamos nem sabemos ousar
porque depois dele não há nada?
Tenho razão para sentir saudades de ti,
da nossa convivência em falas camaradas,
simples apertar de mãos, nem isso,
voz modulando sílabas conhecidas e banais
que eram sempre certeza e segurança.

Setembro

Sim, tenho saudades.
Sim, acuso-te porque fizeste
o não previsto nas leis da amizade e da natureza,
nem nos deixaste sequer o direito de indagar
porque o fizeste, porque te foste.

Sessões Cientificas ADPI

Carlos Drummond de Andrade

28/06/14– HDE
27/09/14– HSJ
20/12/14– HCC
Envie informações, dúvidas ou sugestões para:
niadpi@gmail.com

