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Tributo aos que nos deixaram de forma Inesperada 

Abril é o mês em que celebramos a Liberdade.  

Para a Radiologia do CHLC é um mês de perdas. Há 3 anos a Técnica Joana Fialho, no 

passado dia 12 de Abril o Técnico Luís Sta Bárbara. Pessoas diferentes mas iguais na 

integridade, 34 e 54 anos vividos em prol de causas justas, da profissão, da família e dos 

amigos, em nós a memória viva de duas pessoas especiais que partilharam connosco a 

alegria, a força e a beleza das pequenas coisas com a solicitude, a justiça e a paz como 

alicerces.  

 

Para eles não haverá outra noite para haver outro dia como diz o poeta. 

 
Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia  

Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia  

Era tarde, tão tarde, que a boca tardando-lhe o beijo morria.  

Quando à boca da noite surgiste na tarde qual rosa tardia  

Quando nós nos olhámos, tardámos no beijo que a boca pedia  

E na tarde ficámos, unidos, ardendo na luz que morria  

Em nós dois nessa tarde em que tanto tardaste o sol amanhecia  

Era tarde de mais para haver outra noite, para haver outro dia.  

 

 Ary dos Santos (Estrela da Tarde) 

Coordenadora Técnica 

                                                                                                                              Cristina Almeida 

 

Maio 2017 

Cerebrovascular disease will stay Neurology in ICD–11  

O último draft da nova revisão da Classificação Estatística 

Internacional de Doenças (CID – 11) da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) retirou as doenças cerebrovasculares do capí-

tulo das doenças circulatórias para as doenças do sistema 

nervoso. Isto segue as preocupações expressas por vários neu-

rologistas e especialistas em AVC em todo o mundo. 

O Dr. Raad Shakir do Imperial College London, Reino Unido, e 

presidente da Federação Internacional de Neurologia, congra-

tulou-se com esta decisão, acrescentando que a nova classifi-

cação em relação ao AVC serve os interesses e as necessida-

des dos doentes e que todos os tipos de AVC devem formar um 

bloco único na nova classificação e, fazer parte do capítulo das 

doenças do sistema nervoso. Todas as manifestações de doenças cerebrovasculares estão 

relacionadas com disfunção cerebral. 

O CID – 10 é baseado em conhecimento médico e conceitos ultrapassados. O novo CID – 11 

que tem estado em discussão desde 2009 reflete as mudanças na ciência. 

No Lisbon Stroke Summit 2017 (7 e 8 de abril), o Presidente da Sociedade Portuguesa de 

AVC, Professor Dr Castro Lopes também se manifestou muito agradado com esta mudança. 

Margarida Monteiro -  Técnica de Radiologia do CHLC– Polo HSJ 
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A SAOS é um problema de saúde pública com grande 

impacto na sociedade, sendo responsável por acidentes 

ocupacionais e de viação, despedimentos provocados 

pela hipersonolência incapacitante, separações e 

divórcios motivados por diferentes factores, incluindo a 

roncopatia, e custos de cuidados de saúde muito 

elevados.  

A Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) é assim, 

um distúrbio respiratório, caracterizado por episódios 

recorrentes de cessação total (apneias) ou parcial 

(hipopneias) do fluxo aéreo oronasal, secundários a um 

colapso da via aérea durante o sono. Em Portugal, não há 

estudos epidemiológicos, admitindo-se que sejam 

sobreponíveis aos de Espanha onde se regista uma 

prevalência de 6,8% nos indivíduos entre os 50 e 70 anos 

de idade. Afecta preferencialmente indivíduos do sexo 

masculino, de meia-idade e obesos. Clinicamente num 

paciente com SAOS, a roncopatia e a sonolência excessiva 

diurna são os sintomas mais comuns e relevantes. Para 

além da elevada magnitude, a importância clínica da 

SAOS advém das repercussões cardiovasculares e os 

seus efeitos na morbilidade e mortalidade.  

O diagnóstico definitivo é obtido através da história 

completa, exame físico e de exames complementares: a 

Polissonografia e a Tomografia Computorizada (TC). 

Apesar da primeira ser considerada o gold standard para 

confirmar a suspeita clínica, medir a severidade e ajustar 

a terapêutica no diagnóstico da SAOS, não reconhece o 

local anatómico exacto da obstrução. Ao contrário da TC, 

que permite avaliar eventuais alterações anatómicas 

(partes moles ou esqueléticas).  

 

Para a realização do 

exame de TC 

propriamente dito, o 

paciente deve ser 

posicionado decúbito 

dorsal com a linha do 

palato duro 

perpendicular à mesa 

do exame. A simetria no 

posicionamento é 

fundamental. A 

aquisição é realizada em duas fases: repouso e manobra de 

Müller (com uma mola de nariz, pede-se ao paciente para 

fazer uma inspiração forçada com a boca e o nariz fechados. 

Esta manobra aumenta a pressão negativa da coluna aérea, 

colapsando as paredes da faringe, principalmente em 

pacientes apnéicos). Após a obtenção das imagens é 

efectuado um protocolo de análise quantitativo no qual vão 

ser realizadas  4 medições para confirmar e caracterizar a 

existência de SAOS. 

 Após se confirmar o diagnóstico, as primeiras medidas 

terapêuticas instituídas aos doentes com SAOS passam por 

perder peso, dormir em posição lateral, e evitar 

especialmente o decúbito dorsal, o tabagismo, manter uma 

higiene do sono adequada, o uso de próteses dentárias - 

estão desenhadas para manter a posição da língua ou da 

mandíbula para a frente, durante o sono. Contudo, o 

tratamento mais estudado e eficaz são os aparelhos de 

Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (BIPAP) - possuem 

um ventilador que bombeia ar sob pressão para as narinas, 

mantendo assim as vias aéreas superiores abertas. Quando 

estas medidas não resolvem, o tratamento cirúrgico é uma 

opção com o intuito de ampliar a via aérea através do 

reposicionamento ou remoção da obstrução. 

A SAOS é um estado patológico associado a elevada 

morbilidade, que pode comprometer dois processos 

essenciais à vida, a respiração e o sono. Neste sentido, a TC 

é dos poucos exames que permite uma individualização de 

toda a coluna aérea e faringe, possibilitando esclarecer a 

patofisiologia da SAOS. A manobra de Müller, é igualmente de 

fácil realização para o paciente e operador, tempo reduzido, 

baixo custo e amplamente divulgada. A correcta 

caracterização da permeabilidade das vias aéreas superiores 

permitirá uma intervenção terapêutica mais eficaz, com 

consequente melhoria da qualidade de vida dos pacientes. A 

elevada proporção de diagnósticos baseados em estudos do 

sono, maioritariamente por polissonografia e tomografia 

computorizada aponta para um cumprimento das boas 

práticas. 
Polissonografia: registos simultâneos das etapas e continuida-

de do sono (medido através da ondas cerebrais), esforço respi-

ratório, saturação de oxigénio, posição do corpo, eletrocardio-

grama, oximetria de pulso e movimentos corporais.  

Posicionamento do doente na TC 
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A aspirina é um dos medicamentos mais utilizados em 

todo o mundo. 

O nome tem origem no A de acetil, Spir relativo à Spira 

ulmaria e o in um sufixo usado na época. Há quem atribua 

o nome de aspirina à lenda de Santo Aspirinus, bispo de 

Nápoles padroeiro das dores de cabeça. 

O ácido acetilsalicílico ao londo da sua história é 

conhecido pelas diversas indicações terapêuticas como 

antipirético, anti-inflamatório, analgésico e anti agregante 

plaquetário. 

A Aspirina é apresentada oficialmente a 10 de Outubro de 

1897, tendo sido registada a patente a 6 de Março de 

1899. Inicialmente em forma de pó pouco solúvel, só em 

1900 é comercializada em forma de comprimidos com 

dosagem padronizada, que se torna um marco importante 

na história da medicina e em 1906 é registada 

internacionalmente e designada de droga maravilha “The 

Wonder Drug”. Em 1949 o médico californiano Lawrence 

Craven anuncia à comunidade científica que a aspirina 

reduz os riscos de ataque cardíaco, em 1952, o Guiness 

refere-a como o analgésico mais consumido em todo o 

mundo.  

Devido às propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e 

antipiréticas em 1969 integra a medicação da tripulção 

da nave Apolo 11. Em 1982 foi galardoada com o Prémio 

Nóbel da Fisiologia e Medicina. 

A 1 de Janeiro de 2017 estavam referenciados na 

PubMed 59.547 artigos sobre a aspirina, destes, 37.451 

são sobre o mecanismo da acção da aspirina, 2.666 

sobre a sua acção em baixa dose na prevenção primária 

da doença cardiovascular, 2.517 na prevenção 

secundária da doença cardiovascular e 1.630 na prevenção 

das neoplasias. 

Aspirin Use for Primary of Cardiovascular Disease and 

Colorectal Cancer: U.S. Preventive Services Task Force 

Recommendation Statement (USPSTF), refere benefícios 

consistentes da aspirina na prevenção do cancro colo-rectal, 

expõe um dado novo no cálculo do risco/benefício em 

prevenção primária, pelo que, a decisão de iniciar o 

tratamento com aspirina na prevenção primária deve ser 

individualizada e basear-se na apreciação da relação entre o 

risco absoluto de doença cardiovascular aterosclerótica, a 

redução do risco de carcinoma colo-rectal e o risco 

hemorrágico absoluto do doente. A American Heart 

Association (AHA) e a American Stroke Association 

recomendam o uso de baixa dose para profilaxia em adultos 

com risco cadiovascular de 6 a 10% a 10 anos quando os 

benefícios superem os riscos. A American Diabetes 

Association (ADA) sugere a aspirina em baixa dose em 

diabéticos tipo I e II com risco cardiovascular elevado sem 

risco hemorrágico aumentado, outras associações indicam a 

prevenção primária com este fármaco em doentes sem 

doença cardiovascular sintomática com mais de 50 anos 

(Machado, 2017). 

Nenhum agente antiplaquetar foi tão extensivamente 

estudado como a aspirina no âmbito da prevenção 

secundária, em todas as formas de doença vascular, 

revascularizada ou não (Morais, 2017). Qualquer que seja o 

quadro clínico no qual se justifique a utilização de 

antiplaquetares, o uso da Aspirina é incontornável. 

Aspirina - 120 Anos de Inovação 

Ana Sadio, Ana Morais, Cristina Almeida -  Técnicas de Radiologia do CHLC 
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Identificar a zona de maior e menor extensão da coluna aérea 
 

1) EVP ao espaço velo-faringeo - (distancia entre a parede faríngea poste-

rior e o ponto mais posterior do véu do palato) 
2) ELP linguo-faringeo (ou retro base lingual) - ( a distancia entre a parede 

faríngea posterior e o bordo  posterior da base da língua) 
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Identificar a zona de maior e menor extensão da coluna aérea 
 

1) EVP ao espaço velo-faringeo - (distancia entre a parede faríngea poste-

rior e o ponto mais posterior do véu do palato) 
2) ELP linguo-faringeo (ou retro base lingual) - ( a distancia entre a parede 

faríngea posterior e o bordo  posterior da base da língua) 

Iládia Fontes -  Técnica de Radiologia do CHLC– Polo HSM 
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São doenças inflamatórias, infecciosas, 

metabólicas, degenerativas e outras que 

de forma aguda, subaguda ou crónica 

envolvem predominantemente ossos, 

articulações e estruturas periarticulares. 

Podem afectar o tecido conjuntivo em 

qualquer parte do organismo e desenca-

dear manifestações orgânicas (coração, 

pulmão, rim, tubo digestivo). 

Artrite Reumatóide (AR) 

É a doença reumática inflamatória mais 

importante. Doença auto-imune de etiolo-

gia desconhecida, caracterizada por 

poliartrite periférica, simétrica, que leva à deformidade e à 

destruição das articulações por erosão do osso e cartila-

gem. 

Há mais de 100 anos que a AR é um desafio para profissio-

nais de saúde, em especial na reabilitação. Doença progres-

siva com prognóstico muito desfavorável, em que os casos 

que obtinham cura sem deformidade eram raros.  

Avaliação Inicial 

Além da anamnese e exame físico completos, a avaliação 

inicial do paciente deve documentar sintomas de atividade 

da doença, estado funcional, evidências objetivas de infla-

mação articular, problemas mecânicos articulares, presença 

de comprometimento extra-articular e de lesão radiográfica.  

Os principais parâmetros são: contagem do número de arti-

culações dolorosas e do número de articulações edemacia-

das, provas de atividade inflamatória (VHS, proteína C-

reativa), avaliação da intensidade da dor, avaliação da 

mobilidade articular e da capacidade funcional.  

O exame radiográfico deve ser repetido, a critério clínico, 

para avaliar a progressão ou não da doença.  

Prevalência 

 A prevalência  de AR é de aproximadamente 0,5 a 1% na 

população em geral, com taxa de incidência duas a três 

vezes superior no género feminino, principalmente acima 

dos 40 anos. 5% das artrites reumatóides iniciam-se depois 

dos 65 anos. Inglaterra conta com mais de 1milhão de 

casos, os EUA com mais de 2milhões e em Portugal mais de 

40.000 casos. 

Estima-se que em 2030 a prevalência 

de AR aumente, possivelmente em 

decorrência do envelhecimento da 

população, o qual faz com que a base 

da pirâmide populacional seja constituí-

da por pessoas mais velhas. Se o per-

centual de indivíduos mais velhos 

aumenta, pode prever-se que a preva-

lência da AR na população em geral 

também aumente, acompanhando o 

fenómeno.   

As mais raras são as artrites reativas - 

Artrite idiopática juvenil; Artrite infeccio-

sa, Lúpus e outras doenças reumáticas sistémicas. 

Um estudo efectuado nos EUA numa população de 266 

milhões de habitantes aponta as oito doenças reumáticas 

mais frequentes sem contabilizar a osteoporose.  

É uma doença incapacitante quer a nível familiar quer a 

nível profissional. Uma em cada três famílias em que um 

dos conjugues sofre desta doença ocorre divórcio. A neces-

sidade de mudar de emprego e de casa, limitam a valoriza-

ção e a progressão profissional, o que gera insegurança, 

ansiedade e depressão.  

De causa desconhecida, não é hereditária, nem provocada 

por alterações climáticas, no entanto pode agravar no verão 

melhorando quando o doente muda de clima. Sabe-se que 

não é devida a deficiências alimentares, pode iniciar-se 

após traumatismo psicológico. Melhora no decurso da gravi-

dez devido a alterações hormonais.  

Inicia-se de forma insidiosa e progressiva nas pequenas 

articulações mãos e pés. 

O diagnóstico é mais complicado quando atinge apenas 

uma articulação, podendo ser necessário fazer biopsia arti-

cular. 

Sintomatologia 

Rigidez matinal, dor e Tumefação das articulações (mãos). 

Dor inflamatória de grande intensidade, tumefação numa 

fase inicial envolve os dedos das mãos. O envolvimento é 

quase sempre bilateral e simétrico (2 mãos, 2 joelhos). AR 

não é exclusivamente uma doença articular, pode envolver 

outros órgãos (coração, rins, pulmão, sistema nervoso, pele, 

Doenças Reumáticas - Artrite Reumatóide 

Doença População 

(milhões) 

% 

Osteoartrose 22,7 8,5 

Fibromialgia 3,7 1,3 

Artrite reumatóide 2,1 0,78 

Gota úrica 1 0,37 

Espondilite anquilo-

sante 

0,318 0,11 

Artrite juvenil 0,285 0,1 

Artrite psoriática 0,16 0,06 

Lúpus eritematoso 

sistémico 

0,131 0,04 

Total 30,394 11,26 

Podem classificar-se em 15 grupos 
  

Doenças reumáticas sisté-

micas 
Osteoartrose 

Vasculites Doenças Ósseas 

Espondilartrites   seronega-

tivas 
Doenças reumáticas periarticulares ou 

das partes moles 

Artrites reactivas Síndrome de dor e fadiga crónicas 

Artrites infeciosas Tumores 

Artrites microcristalinas Doenças reumáticas induzidas por dro-

gas 

Doenças reumáticas inter-

mitentes 
Hemodiálise e atos cirúrgicos 

  Manifestações músculo-esqueléticas de 

doenças não reumáticas 
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mucosas). Quando associada à xerostomia e à xeroftalmia 

denomina-se Síndrome de Sjögren.  

Esta síndrome é frequente e incómoda. 

Critérios clínicos e laboratoriais  

A orientação para diagnóstico é baseada nos critérios de 

classificação do Colégio Americano de Reumatologia  

1. Rigidez matinal: rigidez articular 

de pelo menos 1 hora;  

2. Artrite de três ou mais áreas: pelo 

menos três áreas articulares com 

edema de partes moles ou derrame 

articular, observado pelo médico;  

3. Artrite de articulações das mãos;  

4. Artrite simétrica; 

5. Nódulos reumatóides;  

6. Fator reumatóide sérico;  

7. Alterações radiográficas: erosões 

ou descalcificações localizadas em 

radiogramas de mãos e punhos. 

Os critérios de 1 a 4 devem estar 

presentes por pelo menos seis 

semanas.  

Orientação para classificação:  

Quatro dos sete critérios são neces-

sários para classificar um paciente 

como tendo artrite reumatóide.  

Pacientes com dois ou três critérios 

não são excluídos da possibilidade do futuro desenvolvi-

mento da doença, não sendo considerados, contudo, para 

inclusão no protocolo.  

Os critérios clínicos e laboratoriais estão associados a ane-

mia, aumento de velocidade de sedimentação. Mais de 70% 

dos doentes com AR apresentam proteínas anormais – Fac-

tores reumatóides (FR), no entanto cerca de 30% dos doen-

tes não apresenta.  

Nos primeiros 6 a 12 meses raramente apresentam FR, 

sendo por isso seronegativos para os factores reumatóides. 

Os FR são úteis no diagnóstico da doença, especialmente 

quando existem em grandes concentrações. Recentemente 

são usados anticorpos - anti-ccP úteis para o diagnóstico 

perante a inexistência de FR.  

AR na maioria dos casos evolui por surtos - Agudização e 

períodos de calmia. Raramente desaparece depois de insta-

lada, em alguns doentes tem uma evolução favorável dei-

xando poucas ou raras alterações. Quando diagnosticada 

precocemente tem bom prognóstico. 

A AR não tem cura, depois de diagnosticada não deve ser 

descurado o tratamento, no entanto quando bem tratada 

permite uma melhor qualidade de vida. 

Tratada por reumatologistas e uma equipa multidisciplinar, 

dada a sua complexidade.  

O objectivo major no tratamento da AR é aliviar a dor, redu-

zir ou mesmo suprimir o processo inflamatório e prevenir as 

deformações articulares, sendo o grande objectivo obter a 

remissão da doença. 

A educação do doente e o acompanhamento psicológico é 

fundamental. Se não conhecer a doença e como a pode 

combater dificilmente aceitará submeter-se a um tratamen-

to que se pode prolongar ao longo de meses ou anos. Igual-

mente importante é informar a família sobre as limitações 

físicas que implica, dado que é uma doença desgastante 

em física e psicologicamente pelo que carecem de acompa-

nhamento. 

O repouso é prevenção terapêutica da AR, diminui a fadiga 

e reduz a inflamação. Na 

fase aguda pode haver 

necessidade de internamen-

to. 

O exercício físico como o 

repouso, são consideradas 

dois recursos terapêuticos. + 

repouso na fase aguda, + 

exercício fora de crise. É 

essencial um plano diário de 

exercícios de forma a vencer 

a rigidez articular, preservar 

a mobilidade articular e com-

bater a atrofia muscular. 

A terapêutica tem tido gran-

des avanços com os anti-

inflamatórios não esferóides, 

imunomoduladores e corti-

coides. 

No passado a AR dispunha 

apenas de ácido acetilsalicíli-

co e fenilbutazona com largo espectro de efeitos adversos. 

Nos últimos anos o avanço farmacológico evoluiu, descobri-

ram-se dezenas de novos anti-inflamatórios menos agressi-

vos, melhor tolerados e igualmente eficazes 

Quanto ao tratamento, vai desde infiltrações locais, fisiatria 

e cirurgia um dos maiores avanços no tratamento com 

recurso a próteses. 

Uma dieta apropriada é fundamental. Dieta equilibrada em 

proteínas, hidratos de carbono e gorduras, rica em vitami-

nas e sais minerais. Na utilização de corticoides deve incluir 

a redução de sal e rica em potássio. Em todos os doentes 

mas especialmente nos que fazem corticoides deve ser rica 

em cálcio. 

Conclusão 

AR não tem cura, diagnosticada precocemente é suscetível 

de ser bem tratada proporcionando boa qualidade de vida. 

Requer empenhamento por parte do doente e não desistên-

cia. 

Cristina Almeida -  Técnica coordenadora Diagnostico por Imagem do CHLC 

Osteoartrose com 70 anos 100% da população apresenta 

lesões radiológicas e 80% são sintomáticas 

Osteoporose 30 a 40% das mulheres no inicio da menopausa; 

25% dos doentes são do sexo masculino 

Periarticulares ou dos tecidos moles variam entre 4 e 6% da 

população em geral 

Fibromialgia atinge 2% dos indivíduos 
  

Artrite reumatóide é a doença inflamatória crónica mais frequen-

te (0,5 a 1%), 

Espondilartrites anquilosante (0,5%) 
  

Gota úrica - (0,5%) 

Medidas subjetivas Exame físico 
  

  
  
Duração da rigidez 

matinal 
Intensidade da dor 

articular 
Limitação da função 

  
Número de articulações inflamadas 

(contagem de articulações dolorosas 

e edemaciadas) 
Problemas articulares mecânicos: 

limitação da amplitude de movimen-

to, crepitação, instabilidade e defor-

midades 
Manifestações extra-articulares 

  
Exames Laboratoriais Imagem 

  

Hemograma completo 
Velocidade de hemosse-

dimentação e/ ou pro-

teína C reativa 
Função renal 
Enzimas hepáticas 
Exame qualitativo de 

urina 
Fator reumatóide 
Análise do líquido sino-

vial 

Radiografia das articulações das 

mãos, dos pés e das demais articula-

ções comprometidas. 
Avaliação global da atividade da 

doença feita pelo paciente 
Avaliação global da atividade da 

doença feita pelo médico 
Questionários de avaliação da capa-

cidade funcional ou qualidade de 

vida 
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O estudo da deglutição por videofluoroscopia (EDVF) é um 

exame radiológico que possibilita a observação detalhada 

das estruturas anatómicas e a relação temporal dos fenó-

menos que ocorrem nas fases preparatória oral, faríngea e 

esofágica da deglutição durante a ingestão de alimentos, 

de diferentes consistências e volumes, preparados com 

contraste de sulfato de bário. 

Este estudo tem uma dupla finalidade, permite diagnosti-

car os distúrbios da deglutição de uma forma não invasiva, 

contrariamente a outros estudos (p.e. videoendoscopia da 

deglutição) e com base no diagnóstico, é possível determi-

nar as ações terapêuticas a implementar e avaliar com 

segurança a progressão e a diversificação alimentar. 

O processo de alimentação nem sempre é um processo 

pacífico, principalmente quando envolve crianças ou doen-

tes com patologias neuromusculares e/ou dificuldades 

cognitivas, podendo ser bastante stressante quer para os 

próprios quer para as suas famílias. 

Pela nossa experiência na MAC, nomeadamente com crian-

ças, algumas já evidenciam estratégias, como por exemplo, 

flexão ou extensão da cervical ou de recusa dos alimentos 

(líquidos ou sólidos) que lhes provocam engasgo. 

A equipa de realização do EDVF é constituída pelo Técnico 

de Radiologia (TR), pelo Médico Radiologista (MR) e pelo 

Terapeuta da Fala (TF). O estudo é sempre agendado para 

o final da manhã, para uma melhor recetividade do alimen-

to por parte do doente, que deve cumprir um jejum de 4 a 

6 horas e trazer alimentos semelhantes aos da sua dieta. 

São adquiridos ciclos de imagens de 30 frames/s ou de 15 

frames/s, em incidências de perfil e antero-posterior: 

- Em deglutição sem contraste; 

- Em deglutição de alimentos com contraste, nas consistên-

cias de líquido, líquido engrossado, pastoso e sólido; 

- Pode ser também solicitada a produção de alguns sons. 

A ordem de apresentação dos alimentos, a consistência, a 

viscosidade e o seu volume, estão de acordo com o grupo 

etário, com a informação clínica e o desempenho do doen-

te durante o exame, assim como, o risco de aspiração e 

grau de tolerância. 

Entre as desvantagens mais 

significativas do EDVF estão a 

dificuldade no posicionamen-

to adequado do doente, letar-

gia ou pacientes agitados ou 

não cooperantes, o EDVF 

representa momentos da fun-

ção de deglutição e não o 

desempenho nas refeições e 

a utilização de sulfato de 

bário como substância de 

contraste aumenta a viscosi-

dade e altera a composição 

dos alimentos, assim como o 

paladar, podendo levar à recu-

sa do alimento por parte do doente. 

Mas a grande desvantagem é sem dúvida a exposição à 

radiação ionizante, no entan-

to, existem estudos que mos-

tram que os níveis de radia-

ção são inferiores a uma TC 

torácica de rotina (Kim et al. 

2012). 

Foi realizada no nosso equipa-

mento, GE Precision RXi, a 

avaliação da dose de radiação 

para um ciclo de fluoroscopia 

de 30 frames/s num total de 

165 imagens, com uma dura-

ção de ± 6s. Utilizando os 

parâmetros de 60 Kv e 1.0 

mA, registou-se uma taxa de dose de 48,27 µGy/s. 

O doente, o cuidador e o TF ou MR devem ter equipamento 

de proteção radiológica. Se o doente que realiza a avalia-

ção tiver capacidades cognitivas e controlo postural ade-

quados, a oferta dos alimentos deve ser efetuada de forma 

autónoma. 

A duração de um EDVF depende, da colaboração do doen-

te, da natureza e gravidade dos problemas de deglutição e 

da experiência dos profissionais envolvidos. 

Este estudo reveste-se de grande importância uma vez que 

a disfagia está associada ao aumento da taxa de morbilida-

de e mortalidade, devido ao risco de aspiração e infeções 

broncopulmonares associadas, desnutrição e desidrata-

ção. Com base na informação das alterações à normalida-

de obtidas durante o estudo e na avaliação clínica prévia é 

possível determinar a gravidade da perturbação da degluti-

ção e determinar se o doente pode alimentar-se, de modo 

seguro, por via oral, com determinada(s) consistência(s) ou 

se é necessária a indicação de métodos alternativos. 

Estudo da deglutição por videofluoroscopia 

O EDVF deve ser realizado 

na posição que reproduza a 

postura habitual do doente 

durante as refeições 

A incidência de perfil, permite 

visualizar várias estruturas 

como, palato mole (A), osso 

hioide, valéculas (C), seios piri-

formes (D). 

Incidência de perfil é onde 

mais facilmente se observa 

a aspiração traqueal, a 

capacidade de retenção do 

alimento e  de formação do 

bolo alimentar. 

I n c i d ê n c i a  A n t e r o -

posterior, para comple-

mentar os dados obtidos e 

observação de assimetrias. 

Manuela Lourenço -  Técnica de Radiologia do CHLC– Polo Mac 



Página 7 Volume 6, Edição I 

  

João Miguel Martins -  Técnico de Radiologia do CHLC– Polo HSAC 

Doseamento de Produto de Contraste em exames de Tomografia 

Computorizada 

À semelhança da tecnologia dos equipamentos, também 

os meios de contraste (MC) empregues em exames de 

diagnóstico, nomeadamente na Tomografia Computorizada 

(TC), sofreram avanços na sua conceção, de modo a elevar 

o perfil de segurança e a otimizar a sua administração. 

Atualmente não faz sentido prorrogarmos métodos de 

administração de MC que, para além do potencial risco 

nefrotóxico a que são submetidos um limitado número de 

doentes (nos Estados Unidos da América representa a 3ª 

causa de insuficiência renal iatrogénica), têm impacto ao 

nível dos recursos materiais, sobretudo financeiros, afetos 

à área da Imagiologia. O uso de doses fixas de MC conti-

nua a ser prática corrente em muitos locais, facilitada prin-

cipalmente pelo uso de sistemas de seringas unidose (com 

diferentes unidades de volume) ao dispor dos profissio-

nais. Com o advento dos 

injetores automáticos, 

criou-se a possibilidade 

de, com sistemas que 

permitem adequar a 

volumetria não só de MC 

mas também de soro, 

adaptarmos todo o pro-

tocolo de administração 

às características do 

doente. Deste modo, à 

semelhança da norma 

ALARA (As Low As Rea-

sonably Achievable), exigível em todos os procedimentos 

que envolvam radiação ionizante, também o uso de MC 

deve ser eficiente e ajustado ao estudo em questão, impor-

tando desmistificar o conceito do “quanto mais melhor”. A 

mudança de paradigma deve começar por aqui.  

Ao contrário de outras técnicas de imagem, como a Angio-

grafia e Ressonância Magnética, onde a dosagem de MC 

se encontra estudada, fundada e é utilizada, na TC esta é, 

de um modo geral, empírica. Para o verificar, coloque-se o 

mesmo doente a ser estudado por 10 profissionais de Ima-

giologia e constate-se a variabilidade na dosagem utilizada 

por cada um deles para esse mesmo doente.  

Na literatura são apresentados vários métodos para cálcu-

lo da dose ótima de MC nos estudos de TC, contudo, inte-

ressam aqueles que sejam de uso fácil na prática diária e, 

para esse fim, a dosagem adaptada ao peso do doente 

parece ser o mais consensual. O uso de unidades do siste-

ma internacional é comummente empregue e, à semelhan-

ça das características dos próprios MC, principalmente a 

sua concentração de Iodo por ml, precisam de ser com-

preendidas a relação entre eles. Importa referir que a 

administração destes fármacos através de injetores auto-

máticos coloca variáveis adaptáveis caso a caso, como o 

fluxo de administração e o volume total de MC, influencian-

do a taxa de administração de Iodo que, invariavelmente, 

terá consequências (positivas ou negativas) ao nível do 

realce de contraste das imagens obtidas. Na presença des-

tes estudos, todos os resultados deverão ser compreendi-

dos com base no tipo de contraste usado, isto é, da sua 

concentração (mg de Iodo por ml). Só assim é possível 

adapta-los para que, na tentativa de reproduzi-los, atestar-

mos a sua eficácia. A título de exemplo, para exames de 

corpo inteiro, foi recomendado por um estudo recente 

(2016) britânico que uma dosagem de 400 miligramas 

(mg) de Iodo por quilograma (sem risco renal) e de 266mg 

de Iodo (com risco renal) por quilograma do doente com 

um tempo fixo de injeção de 30 segundos (e logo com o 

fluxo de administração variável) produz resultados satisfa-

tórios sem prejuízo para o diagnóstico final do exame. 

De um modo geral e em linha com o que se verifica noutros 

países, a referência por parte de guidelines de boas práti-

cas dos grupos de profissionais de saúde envolvidos na 

administração destes fármacos, técnicos e médicos, é 

omissa relativamente à dosagem de MC utilizado nos exa-

mes de imagem, recomendando-se apenas o uso de técni-

cas adequadas aquando da sua administração. Apenas o 

Royal College of Radiologists no Reino Unido sugere uma 

dosagem baseada no peso do doente, não mencionando 

mesmo assim o método para o seu cálculo. Para bem dos 

doentes e dos profissionais envolvidos, de modo a unifor-

mizar práticas e a permitir a reprodutibilidade dos exames 

independentemente do local onde sejam executados (pelo 

menos no nosso Centro Hospitalar), urge definirmos um 

método de dosagem de MC que seja transversal a todos os 

serviços, adaptá-lo às particularidades de cada exame e 

envolver todos aqueles que os executam no estudo, com-

preensão e aplicabilidade do método.  

Injetor Automático 

Consola de aquisição da Tomografia Compoturizada 



Página 8 

Scleritis is a rare but often treatable vision-threatening con-

dition that can occur isolated or in association with other 

orbital abnormalities. The most common etiology is inflam-

matory (noninfectious, 90% of patients), either idiopathic in 

the spectrum of idiopathic orbital inflammatory disease 

(IOID)/pseudotumor or in the context of a systemic disea-

se.Infectious scleritis is rare (7% of cases) and is associa-

ted with predisposing factors such as surgery or trauma. 

Although the diagnosis of scleritis is usually based on clini-

cal assessment and ultrasonography, the variable clinical 

presentation, variable ultrasonography findings, and unfa-

miliarity with the diagnosis account for posterior scleritis 

being one of the most underdiagnosed conditions in oph-

thalmology. 

Improvements in CT and MR techniques have led to impor-

tant progress in ophthalmologic imaging. However, detailed 

studies concerning imaging of scleritis, especially MR ima-

ging,are few and contain only small numbers of patients. 

This article considers the role of CT and MR imaging in the 

diagnosis of scleritis, emphasizing the array of imaging fin-

dings in 11 cases. 

CASE SERIES 

We describe a series of 11 cases of scleritis in 10 different 

patients. All cases had CT and/or MRimaging performed 

during the active phase of disease. Scleritis was confirmed 

by an experienced ophthalmologist by using clinical and 

imaging criteria and by the therapeutic response in doubt-

ful cases.  

CT was performed in 8 cases of unilateral scleritis and MR 

imaging in 6 unilateral and 1 bilateral case of scleritis.  

Table 1 lists the clinical and diagnostic information for the 

10 patients who form the basis of this report. All patients 

underwent laboratory testing to determine the presence of 

infectious and systemic inflammatory diseases. 

Patient 1 

A 50-year-old woman 

with Down syndrome 

presented with a 5-

month history of ocular 

pain, proptosis, and 

periorbital swelling on 

the right orbit and low-

grade fever. Contrast-

enhanced CT (CECT) 

showed signs of pre- 

and postseptal cellulitis 

and scleritis of the right 

eye (Fig 1A). Infectious 

cellulitis was diagnosed 

and antibiotic therapy 

started. After a lack of 

i m p r o v e me nt ,  a n 

inflammatory etiology 

(IOID) was suspected and nonsteroidal anti-inflammatory 

drugs were initiated. Complete resolution of symptoms was 

subsequently achieved with systemic corticosteroids.  

Eighteen months later, the same patient re-presented with 

similar complaints related to the left eye. Clinically, it was 

again thought to be infectious orbital cellulitis. On CECT, 

imaging findings on the left orbit were identical to the pre-

viousfindings on the right side (Fig 1B). Because of the pre-

sence of scleritis and a history of pseudotumor, recurrent 

IOID (with scleritis) was diagnosed and corticosteroids star-

ted, with total recovery. 

 

CT and MR Imaging in the Diagnosis of Scleritis 

Table 1: Clinical data of patients with scleritis analyzed by CT and/or MR imaging 

patient 

  

Duration of 

Symptoms 

US Performed, 

Diagnosis 

Clinical Diagnosis 

  

Imaging Modal-

ity 

Systemic Disease Final Diagnosis 

1 

  

5 mo No Infectious cellulitis CT Down syndrome IOID with scleritis 

1 

  

2 mo No Infectious cellulitis CT Down syndrome IOID with scleritis 

2 

  

3 mo Yes, disc edema Optic neuritis MRI Not found Bilateral idiopathic scleri-

tis 

3 

  

2 mo No Intraorbital mass CT Not found Idiopathic scleritis 

4 

  

2 mo Yes, uveal mass Choroidal melanoma CT Not found Nodular idiopathic scleri-

tis 

5 Acute No Infectious cellulitis CT, MRI 

  

DRM; Colon carcinoma Infectious orbital disease 

with panophthalmitis 

6 

  

6 mo No Infectious cellulitis CT, MRI Down syndrome IOID with sclerouveitis 

7 1 mo Yes, scleritis Scleritis or tumor MRI Granulomatosis with 

polyangiitis 

Autoimmune orbital 

inflammation with scleri-

tis 

8 

  

2 mo No Uveitis CT, MRI JIA Autoimmune sclerouveitis 

9 

  

3 wk Yes, inconclusive Optic pathway condition CT, MRI None Idiopathic scleritis 

10 

  

4 wk No Optic pathway condition MRI None Idiopathic scleritis 

Fig.1 
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Patient 2 

An 11-year-old girl pre-

sented with 3 months 

of severe headaches 

that progressed to bila-

teral orbital pain and 

blurry vision. She had a 

history of recurrent peri-

pheral articular pain. 

Ultrasonography revea-

led bilateral disc ede-

ma, and optic neuro-

pathy was suspected. 

Gadolinium-enhanced 

MRimaging showed 

bilateral posterior scle-

ritis (Fig 2B). In the 

absence of infectious 

parameters, na inflammatory idiopathic etiology was assu-

med and systemic corticosteroids started, with improve-

ment. Follow-up MR Imaging showed no anomalies. 

Patient 3 

A 68-year-old woman presented with a 2-month history of 

proptosis and ocular pain on the left eye. Suspecting a 

retrobulbar mass, CECT was performed, depicting scleritis 

with periscleral cellulitis. Diagnosis of inflammatory idiopa-

thic scleritis was made, and the patient was started on 

nonsteroidal anti-inflammatory drugs, with clinical improve-

ment. 

Patient 4 

A 41-year-old woman was referred for enucleation by an 

ophthalmologist with the diagnosis of uveal melanoma. She 

had a 2-month history of vision loss and pain in the left eye. 

Fundoscopy and ultra-

sonography findings 

were compatible with a 

mass, but because of 

clinical uncertainty, 

including the presence 

of pain, a CECT was 

performed. It showed a 

scleral mass displacing the choroid anteriorly, with periscle-

ral cellulitis (Fig 3). Given the cellulitis, sparing of the cho-

roid, and the presence of pain, a diagnosis of inflammatory 

idiopathic nodular scleritis was suggested. Systemic corti-

costeroids were started, with complete resolution of symp-

toms, confirming the diagnosis. 

Patient 5 

A 66-year-old woman under immunosuppression for derma-

tomyositis presented with sudden onset of vision loss on 

the left, headache, proptosis, fever, and elevated infectious 

parameters. MR imaging depicted pre- and postseptal cel-

lulitis, scleritis, and dacryoadenitis (Fig 4A). An orbital infec-

tion was suspected, and the patient was started on antibio-

tics. Despite treatment, infection progressed to panophthal-

mitis, and a subsequente CT showed globe rupture (Fig 

4B). Cultures isolated Clostridium septicum. 

Patient 6 

A 56-year-old woman with Down syndrome complained of 

progressive right eyelid swelling and proptosis. Infectious 

cellulitis was suspected and the patient started on antibio-

tics, without improvement. An inflammatory idiopathic etio-

logy was suspected and MR imaging performed, demons-

trating pre- and postseptal cellulitis, scleritis, and uveitis, 

with choroidal and retinal detachments. Therapy with corti-

costeroids was initiated, with resolution of all ocular com-

plaints. 

Patient 7 

An 80-year-old woman with granulomatosis with polyangiitis

(Wegener) pre-

sented with a 

history of left 

ocular pain 

and 1 month 

of left eyelid 

swelling. Ultra-

s o n o g r a p h y 

identified left 

posterior scle-

ritis, but because of lack of improvement on nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs, MR imaging was Performed to 

exclude malignancy. It showed left scleritis (Fig 5), dacryoa-

denitis, and cellulitis. The findings were consistente with 

inflammatory autoimmune orbital disease, and corticoste-

roids were started. 

Resolution of symp-

toms was achieved 

after adding cyclo-

phosphamide. 

Patient 8 

A 10-year-old boy 

with a history of idio-

pathic juvenile arthri-

tis presented with 

ocular pain and dimi-

nished visual acuity 

of the left eye. Fun-

doscopy showed 

optic disc edema 

and signs of poste-

Fig.2 

Fig.3 

Fig.4 

Fig.4 

Fig.6 
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rior uveitis, and orbital MR imaging depicted scleritis (Fig 

6). Inflammatory autoimmune sclerouveitis was diagnosed, 

and corticosteroids and immunosuppressive medication 

were started, with clinical improvement. 

Patient 9 

A 47-year-old man 

presented with a 3-

week history of hea-

daches and blurred 

vision. Ultrasono-

graphy was incon-

clusive. CECT depic-

ted posterior scleri-

tis, confirmed by 

MR imaging (Fig 7). 

A s s u m i n g  a n 

inflammatory idio-

pathic etiology, 

nonsteroidal anti-

inflammatory drugs 

were started, with 

complete resolution 

of symptoms. 

Patient 10 

An 8-year-old boy, with headaches for 4 weeks, presented 

with diminished visual acuity on the right eye. An optic neu-

ropathy was suspected, and MR imagingwas performed, 

showing scleritis and focal periscleral cellulitis. An inflam-

matory idiopathic etiology was suspected and the patient 

started on corticosteroids and methotrexate, with visual 

recovery. 

DISCUSSION 

Although clinically scleritis is classified according to an 

anterior or posterior location and subdivided into diffuse or 

nodular (focal) forms, there has been no defined classifica-

tion applied to  imaging studies. Inflammation or infection 

of the sclera as observed on CT or MR imaging is generally 

referred to as “scleritis” independent of location or etiology. 

Anterior scleritis is the most common form, readily diagno-

sed on direct observation without the need for imaging. 

Posterior scleritis accounts for 2%–12% of cases and is 

widely underdiagnosed because of its rarity, variable clini-

cal findings, and unfamiliarity with this condition of the 

general ophthalmologist and radiologist. The etiology of 

scleritis is most often inflammatory noninfectious, occur-

ring either as an idiopathic condition (43%) or as a manifes-

tation of a systemic disease (48%), most often autoimmu-

ne. Rheumatoid arthritis and granulomatosis with polyangii-

tis are the most common underlying conditions. Idiopathic 

inflammatory scleritis might occur isolated or associated 

with extraocular anomalies and, we believe, as suggested 

by other authors, is part of the IOID/pseudotumor spec-

trum. We identified a systemic disease in 2 patients 

(granulomatosis with polyangiitis, juvenile idiopathic arthri-

tis). In addition, 2 patients had Down syndrome, which to 

our knowledge has not been specifically associated with 

scleritis; both patients presented with extensive IOID. Infec-

tious scleritis is rare, particularly in the absence of predis-

posing factors. In our series, 1 case was identified in an 

immunosuppressed patient.  

The most distinctive clinical feature of scleritis is orbital 

pain, present in around 60% of patients. Orbital pain occur-

red in 7 of our 11 cases. From the remaining 4 cases, 3 

presented with headachesheadaches. Decreased vision 

has been described to occur in up to 31% of patients, 3% 

developing permanent visual loss. We found visual symp-

toms in 6 cases, 5 of which resolved completely with treat-

ment. Fever is a feature in infectious scleritis. Treatment 

depends on etiology and, excluding infectious causes, invol-

ves nonsteroidal anti-inflammatory drugs, corticosteroids, 

and immunosuppressive drugs.  

Correctly diagnosing scleritis is importante given the poten-

tial for complications and the frequent Association with 

systemic disease, of which scleritis might be the presenting 

manifestation. Because the posterior sclera cannot be 

directly visualized, Imaging methods are needed to make or 

confirm the diagnosis in clinically challenging cases. Sono-

graphy is the most widely used imaging technique, but 

often fails to show pathognomonic findings and is of limited 

value in evaluating other intraorbital structures. Scleritis is 

frequently part of a more extensive inflammatory process, 

which might involve other orbital structures. In our series, 

sonography was performed by a specialized ophthalmolo-

gist in 4 patients and was diagnostic in 1 patient. Sono-

graphy was not Performed in the remaining patients becau-

se scleritis was not clinically suspected.  

MR imaging has excellent soft tissue contrast and the abi-

lity to image the entire orbit. On T2-weighted sequences, 

the posterior globe wall appears as a single hypointense 

ring, whereas on T1- weighted sequences, the sclera can 

be individualized as the outer hypointense rim of the glo-

be.Adistinct hyperintense and enhancing rim can be seen 

internal to the sclera, corresponding to the choroid, and, at 

least partially, to the retina (Fig 2B).  

Direct signs of scleritis on imaging are scleral enhance-

ment, scleral thickening, and focal periscleral cellulitis. Our 

most consistente finding was scleral enhancement, present 

in 100% of contrast- enhanced examinations. Enhance-

ment might involve the whole sclera (Fig 1B) or be prefe-

rentially peripheral (Fig 2), perhaps illustrating different 

degrees of inflammation, starting from the vascularized 

outer aspect of the sclera. It also might extend along the 

optic nerve sheath (Fig 5), representing optic perineuritis. 

Scleral enhancement is always abnormal and should not 

be confused with choroidal enhancement, a physiologic 

finding. Use of contrast is critical because scleral enhance-

ment might be the only positive finding (Fig 2). On MR ima-

ging, postcontrast T1WI should be acquired with fat satura-

tion because the fat signal might mask scleral enhance-

ment. Another sign of scleritis is scleral thickening, present 

in 83% of our patients and easily identified on MR imaging. 

Fig.7 



Página 11 Volume 6, Edição I 

  

On CT, though the globe layers cannot be separated, we 

found eccentric globe wall thickening and peripheral 

enhancement in all patients, making CT a useful tool in the 

diagnosis of scleritis. Periscleral cellulitis, described as the 

“ring sign” by Chaques et al, is also an important sign of 

scleritis,found in 42% of our patients. Imaging findings are 

summarized in Table 2.  

Indirect signs of scleritis include retinal and choroidal 

detachment and 

effusion in the 

suprachoroidal or 

Tenon spaces. There 

might be associated 

uveitis, which can be 

differentiated from 

scleritis, particularly 

on MR imaging. 

Scleritis also might 

be associated with 

extraocular orbital 

abnormalities, as 

seen in 5 of our 

cases, such as pre- 

and postseptal cellu-

litis, myositis, or 

dacryoadenitis. 

When scleritis occurs with anterior cellulitis, the clinical 

picture is often mistaken for infectious orbital cellulitis. 

Because extension of an orbital infection to the sclera is 

extremely rare in immunocompetent patients, coexistence 

of cellulitis and scleritis on imaging should raise suspicion 

of an inflammatory noninfectious etiology. Other clues poin-

ting to an inflammatory etiology include subacute/ chronic 

complaints and absence of fever, infectious parameters, or 

sinusitis.  

The differential diagnosis of scleritis on imaging mainly is 

tumor, particularly with nodular scleritis, with published 

cases of globe tumors misdiagnosed as scleritis and scleri-

tis mimicking a choroidal mass. In the diffuse form of scleri-

tis, posterior uveitis, diffuse melanoma, and lymphoma are 

the most relevant differential diagnoses. CT and MR ima-

ging have proved useful in distinguishing these entities. In 

challenging cases, a therapeutic trial (with nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs or steroids) and/or histopathologic 

confirmationm might be warranted because misdiagnoses 

of scleritis have been described to lead to inadvertent enu-

cleations. In the presented case with melanoma as the 

presumptive diagnosis (patient 4), imaging and treatment 

with corticosteroids led to resolution of the mass, making a 

biopsy unnecessary. Clues to the inflammatory (versus neo-

plastic) nature of the process include the presence of pain, 

cellulitis as seen on imaging, and the specific scleral loca-

tion, though some intraocular tumors might also involve the 

sclera. Additional MRsequences, such as DWI, might be of 

benefit, particularly in lymphoma, which often demonstra-

tes restricted diffusion. Neither DWI nor other advanced 

imaging sequences were routinely performed in our 

patients.  

Although we present a small group of patients, they illustra-

te a wide range of direct and indirect imaging findings in 

scleritis. CT and MR imaging provided useful information 

and influenced clinical decision-making. MR imaging is the 

most useful examination in the diagnosis of scleritis, diffe-

rentiating the sclera from the other ocular layers. In our 

experience and as 

ascertained by pre-

vious studies, CT is 

also able to diagnose 

scleritis, showing 

eccentric outward 

globe wall thickening 

and enhancement, 

frequently associated 

with periscleral celluli-

tis. Both techniques 

are more informative 

than ultrasonography 

for assessment of 

extraocular extension 

of disease.  

We suggest that in 

cases when clinical 

evaluation and ultrasonography do not suffice in the diag-

nosis of scleritis, or when associated ailments are suspec-

ted, MR imaging be performed. When MR imaging is not 

available, or when there are contraindications, CT can be of 

diagnostic value.  

The results of our study are limited by its retrospective 

nature, the small number of patients, and the lack of a 

standardized protocol. Despite this, we believe that this 

article contributes to the current knowledge on imaging 

signs of scleritis on CT and MR imaging. To the best of our 

knowledge, this is the largest series of MR imaging in scleri-

tis analyzed to date. 

CONCLUSIONS 

Scleritis is an underdiagnosed, treatable condition, almost 

invariably of inflamma-

tory noninfectious etio-

logy—idiopathic, in the 

spectrum of IOID, or in 

the context of a syste-

mic disease. Imaging 

findings on CT and parti-

cularly on MR imaging 

are quite distinct and 

include scleral enhance-

ment, scleral thickening, 

and focal periscleral 

cellulitis. To the radiolo-

gist, familiarization with 

these findings is impor-
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Table 2: Imaging findings in 11 cases with scleritis on CT (n =8) and MRI (n=8) 

Imaging Moda-

lity 

Imaging Finding No. (%) 

CT Eccentric enhancement of the globe wall 8 (100) 

Eccentric thickening of the sclerouveal rim 8 (100) 

Periscleral cellulitis 6 (75) 

Pre/postseptal cellulitis 4 (50) 

Nodular scleral tickening 1 (13) 

MR MR Scleral enhancement 8 (100) 

Scleral thickening 6 (75) 

Focal periscleral cellulitis 4 (50) 

Pre/postseptal cellulitis 2 (25) 

Scleral thinning 1 (13) 

Dacryoadenitis 1 (13) 

Uveitis 2 (25) 

Suprachoroidal effusion 1 (13) 

Retinal detachment 1 (13) 

Choroidal detachment 1 (13) 
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Descrito pela primeira vez no Japão, conhecido também como sindrome do coração partido, é responsável pela acinesia 

apical ventricular e hipercontratibilidade basal (compensatória). 

Apresenta uma forma semelhante a um takotsubo (armadilha japonesa usada para capturar polvos, com fundo 

arredondado e pescoço estreito). 

Caracteriza-se por uma disfunção sistólica reversivel do ventriculo esquerdo, podendo adquirir as características de um 

SCA. 

De inicio súbito e com sintomatologia a nível toracico (dispneia  acompanhada por toracalgia).  

A nivel eletrocardiográfico verifica-se uma elevação do segmento ST e inversão de ondas T. 

A nivel analítico, caracteriza-se por um ligeiro aumento das enzimas cardiacas (marcadores de necrose miocardica) e 

excesso de catecolaminas (que provoca uma perturbação da contração e função ventriculares. 

A ressonância magnética cardíaca poderá ser útil, para mostrar ausência de necrose miocárdica, por  falta de realce 

tardio após injecção de gadolíneo e para além de que é o melhor meio para diagnosticar o envolvimento do ventrículo 

direito (VD). 

A imagem angiográfica é importante para a exclusão de hipótese da doença arterial coronária obstrutiva, quer por 

ausência de trombo quer por ausência de rotura de placa, fazendo assim um diagnóstico diferencial com o EAM e 

comprovando-se a acinesia apical ventricular. 

Em 65% dos casos, é considerada uma 

miocardiopatia relacionada com o 

stress e factores emocionais. 

De predominio feminino em fase pós-

menopausa, apesar de também poder 

afetar jovens assim como o género 

masculino. 

Contudo, a maioria dos doentes 

recupera completamente entre dias a 

semanas. 
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