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Foi a 8 de Novembro de 1895, que o Eng. Mecânico e Físico
Wilhelm Conrad Röntgen, natural de Wurzburg na Alemanha,
descobriu acidentalmente o fenómeno dos Raios- x ao investigar a passagem de eletricidade através de um tubo com
vácuo onde produzia altas descargas de energia num tubo de Crookes.
A descoberta dos Raios X por Roentgen revolucionou diversas áreas do conhecimen-

Nesta Edição:

to, principalmente a medicina.
Em Portugal, a notícia da descoberta dos Raios X é referida pela primeira vez no

Cancro da mama – Abordagem Psicológica

Coimbra Médica a 1 de Fevereiro de 1896, sendo novamente tema de notícia uma
semana depois no Quotidiano Novidades. A 1 de Março de 1896 é destaque na pri-
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meira página do Jornal O Século.
As primeiras radiografias obtidas em Portugal foram realizadas a 3 de Fevereiro de
1896 em Coimbra pelo físico Álvaro Teixeira Bastos.
O primeiro laboratório de Radiologia no contexto hospitalar foi instalado em 1898
em Lisboa, no Hospital de S. José.
Para assinalar a data, a ADPI promove uma exposição, resultante da atividade científica desenvolvida pelos Técnicos de Radiologia ao longo do ano de 2015.
A exposição, que convidamos a visitar, tem lugar no corredor da cirurgia, 2º piso do
polo do HSJ, de 16 a 30 de Novembro.

TC de baixa dose dos Seios
Perinasais

Cristina Almeida
Técnica Coordenadora da ADPI do CHLC, EPE
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Pelo 3ºano consecutivo a ADPI foi
convidada a participar nas Jornadas do
Hospital Prof. Doutor Fernando da
Fonseca - XTEC15, partilhando a sua
experiência em Radiologia Pediátrica.

Cancro da mama – Abordagem Psicológica
De acordo com dados da Direção Geral
da Saúde, publicados no Programa
Nacional para as Doenças Oncológicas
– 2014, existe a previsão de um
crescimento contínuo do número de
incidências de tumores malignos.
Os dados provisórios de 2009 indicam
uma taxa de incidência desses tumores de
426,50/100.000 habitantes, existindo uma taxa de
incidência no cancro da mama de 110,12/100.000
habitantes do sexo feminino.
O diagnóstico de
cancro da mama
pode mudar a vida
de uma mulher,
dado
que
se
repercute
intensamente na sua
condição
física,
emocional e social.
A nível emocional,
os estados que
acompanham
o
surgimento
da
patologia
relacionam-se
intimamente com as
suas implicações para o bem-estar do próprio e de
terceiros, refletindo a dificuldade em controlar uma
patologia que se antecipa como causa de mortalidade.
Neste sentido, a ansiedade, a frustração, o medo, a
preocupação e sintomas depressivos surgem
frequentemente. Associados a estes, podem surgir
outros sentimentos muito fortes como a negação da
existência da patologia e o da repulsa, quer

relativamente à perceção do seu corpo, quer no contacto
físico e sexual com outras pessoas, pois esta neoplasia
abala intensamente a identidade da mulher dado a mama
estar intimamente relacionada à feminilidade e à
sensualidade, como à maternidade.
A colaboração dos profissionais de saúde, na deteção
desta patologia, passa pela realização dos exames de
rastreio da neoplasia e, posteriormente, pela intervenção
no seu tratamento.
No entanto, a colaboração destes profissionais também é
solicitada para apoio psicológico às mulheres e aos seus
familiares, já que
estes são, nesta
fase, confrontados
com um diagnóstico
e
a
paciente
iniciará,
segundo
orientação clinica, o
tratamento
mais
indicado para o seu
caso que poderá
culminar,
se
necessário,
em
cirurgia.

Salienta-se o contributo dos profissionais de saúde para
o tratamento desta patologia, quer a nível clínico quer na
humanização dos serviços de saúde, considerando o
impacto que a doença tem na vida de cada paciente,
contribuindo para a qualidade de vida e bem-estar.

Trabalho realizado por: Ruth Melfe - Técnica de Radiologia do CHLC– Polo HSJ
Mª Carmo Atienza – Técnica de Radiologia do CHLC– Polo HSJ
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AngioTC-MIS
A Doença Vascular Periférica, corresponde à patologia
Celíaco-Arcada dorso plantar
que afecta os vasos periféricos (artérias ou veias),
Feet first-supinação
frequentemente causada por aterosclerose.
Crista ilíaca
O diagnóstico clínico é suportado por estudos
complementares de imagem, tais como, Eco Doppler, TC,
Apneia respiratória
RM e Angiografia.
A angio-tc apresenta actualmente excelentes imagens do Seleccionar parâmetros adequados, reduzir sempre que
sistema vascular, permitindo a avaliação de estenoses, possível kv e mAs (modelação de dose), diminui os
dilatações aneurismáticas e pós intervenção vascular (ex: valores de DLP
bypass, colocação de stent).
Factores de risco

Injeção de contraste

HTA elevada

É realizada com a ajuda de injector

Alimentação (excesso de sal, gorduras e açúcar)
Tempo de aquisição (Total Exposure Time) +
Diagnostic Delay x Flow Rate = Volume de Injecção

Sedentarismo
Excesso de peso
Tabagismo

Smart Prep é colocado na Aorta Abdominal

DM
A Aterosclerose (placas de ateroma, constituídas por Processamento de imagem
colesterol, cálcio e tecido fibroso) aumenta o risco de
enfarte do miocárdio, acidente vascular cerebral e Ge-AW Volume Share 4
amputação dos membros inferiores.
Autobone Xpress Run off
Preparação do doente

MIP (maximum intensity projection)

Jejum 4 horas
Exames anteriores
Análises laboratoriais recentes

Conclusão

Interromper por 48 horas Metformina (DM)

O controlo dos factores de risco, terapia antitrombótica
é fundamental. A prevalência da doença vascular
periférica tem sido estimada entre 3 a 10% na
população americana.

Sala de TC
Explicar o exame ao doente
Punção venosa

A angio TC dos membros inferiores é um exame com
custo mais elevado que o ecodoppler, contudo
apresenta atualmente imagens de excelente qualidade
do sistema vascular, contribuindo no diagnóstico e no
planeamento de muitas cirurgias.

Bata e botas descartáveis

Protocolo do exame
Aquisição de imagens volumétrica, incluindo Tronco
Vantagens Angio TC

Desvantagens Angio TC
-Radiação Ionizante

-Método não evasivo
-Permite a visualização de todo o sistema vascular
-Elevada sensibilidade e especificidade

-Injeção endovenosa de contraste iodado – prováveis reações adversas, risco
de nefrotoxicidade
-As calcificações das artérias podem limitar a interpretação das imagens
-Não permite intervenção endovascular imediata
-Pós processamento de imagem – reconstruções 3D (número elevado de imagens)
Trabalho realizado por:

Elsa Morais - Técnica de Radiologia do CHLC-Polo HSM
Ana Carapinha- Técnica de Radiologia do CHLC-Polo HSM
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Radiograma de perfil de Tórax
O valor diagnóstico do perfil do tórax na deteção de patologia
sempre causou polémica e por norma não se realiza como
primeiro exame a doentes com pedidos sem justificação clínica. Esta revisão bibliográfica visa apresentar um estudo que
justifica esta questão - deverá a Radiografia do Tórax em incidência de perfil ser realizada, sem primeiro ser analisada a
incidência PA, num doente que se apresente no serviço de
urgência?

outra num homem de 84 anos, nestes casos a falta do perfil do
tórax teria grande influência na clínica e no desfecho destes
casos clínicos;
No total, apenas em 0.9% dos casos estudados, a falta
de um radiograma de perfil do tórax teria influência no diagnóstico e na clínica aplicada ao paciente;
Em 8% dos casos, os radiologistas afirmam que a presença de um radiograma do tórax de perfil teria clarificado ou
facilitado o diagnóstico.

Justificação do estudo
Discussão
Estudos sugerem uma associação entre baixas doses de radiação e o cancro da mama em mulheres com menos de 35 anos São poucos os estudos que referenciam a importância clínica
e a incidência de perfil do tórax aplica à mama cerca de 13 da radiografia de perfil do tórax, mas todos referem resultavezes a dose aplicada num radiograma de tórax em incidência dos idênticos:
Curry: 600 perfis, apenas 1 patologia não se via no PA
PA. O valor de diagnóstico do perfil do tórax na deteção de
Curry: 16000, apenas 24 patologia não se via no PA
patologia não visualizável na incidência PA nunca foi estudado
Sagel: menos de 2% realmente precisavam de perfil
com rigor, contudo sempre causou polémica.
Este estudo foi desenhado para tentar determinar a importân- A WHO refere que qualquer doença que não se revele na incicia da incidência de perfil do tórax no diagnóstico de pacientes dência PA, muito dificilmente será visualizável no perfil do
ambulatórios de um serviço de Urgência
Tórax e que este exame deve ser pedido seletivamente e não
por rotina.
Metodologia
O estudo foi desenvolvido num Hospital Universitário, o University Hospital em Salt Lake City, que possui um departamento de traumatologia de emergência de nível I, ou seja, recebe
doentes politraumatizados, com um nível de equipamento
avançado que recebe cerca de 22.000 doentes por ano.

Os estudos de cancro induzido por baixas doses de radiação
não são conclusivos, baseiam-se em estudos in vitro ou em
extrapolações de estudos com altas taxas de dose, contudo,
testes epidemiológicos indicam que a mama é dos tecidos
mais sensíveis à carcinogénese induzida por radiação e que
existe uma relação entre dose de radiação e risco de cancro.
Estes estudos sugerem também que o efeito de doses fracionadas na indução de tumores é igual ao efeito de uma exposição única, de valor igual à soma das frações. Os mesmos estudos afirmam que o risco de cancro induzido por radiação de
baixa taxa de dose diminui com a idade e que é negligenciável
a partir dos 35 anos.

Foram estudados todos os registos de pacientes num período
de dois anos e todas as radiografias de tórax em PA e perfil
que estivessem no arquivo do serviço foram incluídas no estudo excetuando exames efetuados em aparelhos portáteis
(acamados). Foram revistas as informações clínicas que levaram à requisição das radiografias e cada radiograma foi analisado por um de 3 radiologistas que participaram no estudo. O Temos de levar em conta que, numa radiografia de tórax PA
radiologista não teve acesso à interpretação e diagnóstico aplicamos cerca de 5.6 micro-Sieverts e que num perfil aplicaoriginais e fez o relatório de cada exame, pelo que podiam mos cerca de 15.2 micro-Sieverts (13 vezes superior).
“requerer” uma incidência de perfil se considerassem necessáCríticas
rio. Nestes casos o radiologista fez um segundo relatório,
tomando em consideração ambas as incidências.
Como crítica ao estudo, os autores desta revisão bibliográfica
apontam o facto dos médicos radiologistas terem conheciResultados
mento do propósito do estudo, pelo que possam ter renegado
Foram estudados 417 doentes;
a necessidade de um perfil do tórax quando num caso normal
42% das radiografias não apresentaram patologia;
o pediriam.
Quatro derrames pleurais não foram detetados na
Conclusão
incidência PA, dos quais em apenas dois uma incidência de
perfil do tórax poderia ter afetado o diagnóstico e tratamento
do paciente;
Podemos então inferir deste estudo, visto que mesmo pequeNão foram detetados 3 nódulos nos radiogramas PA, nas doses de radiação podem induzir o cancro de mama, que
dos quais apenas num a presença de um radiograma de perfil o radiograma de tórax de perfil deve ser requerido seletivado tórax poderia ter relevância clínica;
mente e não por rotina, especialmente a mulheres com
Não foram detetadas duas pneumonias nos radiogra- menos de 25 anos.
mas PA, uma num jovem de 24 anos com tosse e febres altas,

Trabalho realizado por: Ivo Carvalho - Técnico de Radiologia do CHLC– Polo HSJ
Luis Brites - Técnico de Radiologia do CHLC– Polo HSJ
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Humanização e Comunicação no apoio à infertilidade
A infertilidade, na atualidade, é vista como adotar na comunicação técnico-utente, tais como:
uma problemática multifatorial influenciada
- A relação empática de ajuda entre o TR e a utente inicia-se
não só pelos aspetos fisiológicos, mas também
desde o momento da apresentação, onde este se deverá aprepelos aspetos psicológicos e sociais/culturais.
sentar, enquanto Técnico de Radiologia que irá efetuar o exame
Em Portugal, estima-se que existem cerca de e a utente que deve ser sempre tratada pelo seu nome próprio,
500 000 casais inférteis. Em todo o Mundo, calcula-se que exis- de forma cordial e simpática.
tam 50 a 80 milhões, ocorrendo cerca de 2 milhões de novos
- Para uma maior adesão na realização da HSG, deve-se utilizar
casos por ano. Apesar da divulgação das diferentes técnicas de
uma comunicação persuasiva que visa modificar as atitudes e
estudo e tratamento destes casais, somente 43% procuram
os comportamentos da utente face ao exame.
ajuda médica.
- Não se deve exagerar na quantidade de instruções cedidas à
O diagnóstico e o tratamento da infertilidade incluem a realizautente uma vez que estas poderão confundir ou mesmo tornação de diversos exames complementares de diagnóstico,
rem-se impercetíveis para a mesma. A linguagem não deve ser
nomeadamente a Histerossalpingografia (HSG).
excessivamente técnica. Assim a explicação deverá ser curta,
A utente que realiza a HSG, para além do ambiente desconheci- explícita e concreta.
do do qual não possui nenhum quadro de referências, do exa- De acordo com as características da utente, é relevante ter
me que provavelmente desconhece ou se conhece será por
em conta o efeito de primazia, ou seja, antever que a utente
auto pesquisa o que ainda a deixa mais ansiosa, estabelece uma
prestará mais atenção às informações dadas no início do diáloluta interior, na qual experimenta os mais variados sentimengo.
tos, que podem ir desde o ajustamento e auto-controle, até à
desconfiança, sendo que o pouco tempo que lhe for dispensado - Apesar da grande importância da comunicação verbal, o técpode agravar a sua angústia e o medo do diagnóstico e prog- nico deverá ter em conta que a mensagem é também transmitinóstico, os quais se não forem devidamente controlados, evo- da à utente através de meios não verbais, que incluem: a
luem para «stress».
expressão facial, o contacto olhos nos olhos, a postura e um
tom de voz que transmita calma e que cative a utente a ouvir a
Ora o Técnico de Radiologia (TR) deve estar consciente do seu
informação.
papel e saber lidar com os ajustamentos a nível mental e emocional da utente, pelo que é fundamental o TR ter presente que - O TR deve demonstrar disponibilidade para esclarecer dúvidas
a humanização do serviço que presta é a expressão de compe- e/ou para repetir as instruções.
tência profissional, refletindo-se no respeito pela dignidade
Tendo em conta a natureza invasiva do exame em relação à
individual, o que consiste numa disposição de escuta, respeito e
intimidade da utente, o TR deve ter alguns cuidados e procedivalorização do outro.
mentos de modo a obter uma privacidade naturalmente obrigaComunicar com a utente é algo de muito importante e prioritá- tória e primordial na realização deste exame, que aliás são atirio, no sentido de a familiarizar com o ambiente hospitalar. Dar tudes transversais a todos os exames imagiológicos.
informação do exame a realizar, pedir a sua colaboração e aceiDado o fenómeno da imigração e multiculturalidade, os TR
tar a sua possível participação, é dar o contributo para que a
devem aperfeiçoar a sua capacidade de comunicação com os
utente obtenha sensação de segurança, controlo da situação e
utentes de outras culturas e evitar as dificuldades que podem
se sinta respeitada.
surgir por ignorância dos costumes e crenças de outras comuniOs objetivos de uma boa comunicação visam reduzir as incerte- dades. Tanto a perceção da utente em relação ao seu problezas, os níveis de ansiedade e melhorar a empatia entre o profis- ma, como a interpretação da natureza da sua doença sofrem a
sional e a utente.
influência dos seus aspetos culturais. Para os TR deverá ser
importante o contacto humano e pessoal com os utentes, senA um estudo radiológico estão subjacentes vários procedimendo crucial que se consciencializem de que é necessário criar
tos e técnicas, onde a atitude do TR assume particular relevâncondições para que os utentes durante o seu percurso pelas
cia, na medida em que é um dos fatores intrínseco a um exame
instituições de saúde se sintam verdadeiramente apoiados por
bem executado.
profissionais competentes não só técnica mas também humaO TR poderá ajudar a utente a reduzir as reações emocionais de namente o que se torna fundamental para que o utente manteansiedade através de uma preparação para o exame, que mui- nha o seu equilíbrio emocional. Assim, a tranquilidade dada por
tas vezes passa pela partilha da informação mais apropriada ao procedimentos informados, contribuem para uma adesão consexame, à pessoa e à situação e ainda pela aprendizagem de ciente e lúcida de todo o processo de investigação de infertiliestratégias simples de colaboração. A informação adequada dade. O Técnico de Radiologia tem um papel primordial dado a
permitirá à utente perceber e mesmo antecipar o que se vai relação de humanização que pode assumir com os utentes a
passar durante o exame e, consequentemente sentir que tem quem realizam exames imagiológicos, assim como na prestação
de informação exata e atualizada, com uma linguagem objetiva
ainda algum controlo sobre a situação e sobre si própria.
e cientificamente fundamentada.
Existem várias estratégias que o Técnico de Radiologia pode
Trabalho realizado por:

Arlete Rodrigues - Técnica de Radiologia do CHL– Polo MAC
Anabela Morgado– Técnica de Radiologia do CHLC– Polo MAC
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Segurança em Ressonância Magnética - Parte 1
O Equipamento de Ressonância Magnética Por estes fatores recomenda-se que o TR e a equipa discipli(RM) possui um campo magnético estático nar:
(CM) muito forte que se encontra sempre ligaGaranta que a exposição ocupacional para a variação
do. Este pode ser perigoso para as pessoas que
no tempo do CM causada pelos gradientes esteja
entram na sala do equipamento caso apresende acordo com os requisitos locais.
tem certas condições médicas e/ou certos
Comunique e realize monitorização contínua do
implantes médicos.
paciente em todo o tempo de exame;
Os pacientes podem sentir algum formigueiro ou senA entrada é contraindicada para pacientes e
sação de toque. Se a sensação for incómoda ou
trabalhadores com:
desconfortável deve-se parar o exame.
Para reduzir a possibilidade da PNS, assegurar-se que
Clips aneurismáticos intracranianos;
as mãos do paciente não estão fechadas ou se
Implantes ativados elétrica, magnética
toquem, e que os pés não estejam cruzados.
ou mecanicamente (ex.: pacemakers, cateteres
Estes posicionamentos podem formar um círculo
cardíacos), podendo haver interferências com o
o qual se chama - giro condutivo.
funcionamento destes dispositivos.
O ruído acústico no túnel durante o exame pode exceder 99
dBA . É necessária proteção auricular, na sala de magneto
durante o exame para evitar danos auditivos.
• Atenção especial para proteger a audição dos neonatais, prematuros e qualquer outra condição que não permita a proteção auricular convencional.
• Pacientes com ansiedade aumentada podem ter
menor aceitação à pressão do som (exemplo, crianças jovens,
idosos e mulheres grávidas).
• Pacientes anestesiados possuem uma proteção
Um item ferroso pode reagir fortemente com o CM, (ferro,
níquel e cobalto). A força de atração do CM pode fazer com menor que a normal contra uma pressão de som alta. A proteção auricular não deve ser omissa.
que estes se tornem projéteis.
NÃO são permitidos na sala do magneto - Pacemaker, ImplanOs pulsos de Radio Frequência (RF) são utilizados para gerar o
tes Metálicos, Neuro estimulador, objetos metálicos soltos.
sinal. Os tecidos absorvem a energia da RF, e podem causar
Usar somente material compatível no interior da sala, aquecimento do tecido. Este depende do tamanho do pacien(garrafas de oxigénio, cadeiras de rodas, macas, ventiladores, te e tempo de sequência de pulso. O aquecimento RF dos tecietc.). Todos os pacientes e profissionais que tiverem acesso à dos é maior na periferia da pele.
sala RM devem ser advertidos do mesmo.
A Taxa de Absorção Específica (SAR) é a quantidade estimada
As grávidas devem ter precaução extra em limitar a sua expo- de dose de aquecimento recebida pelo paciente. Este valor é
expresso em watts de energia por quilograma do peso do corsição ao CM o máximo possível.
Movimentos rápidos da cabeça na presença do CM podem po do paciente.
causar tonturas, vertigens ou um sabor metálico na boca.
Os profissionais devem deixar a área do CM quando o exame Antes do paciente iniciar a RM, a consola estima o nível de
aquecimento e compara-o com limites pré-determinados. Se
não requer a sua presença.
O exame de RM não foi estabelecido como seguro para a aqui- for espectável que o exame os exceda, o sistema ajusta os
sição de imagens em fetos ou crianças. Antes da realização do parâmetros antes do mesmo se iniciar.
exame, comparar cuidadosamente os benefícios da RM com A estimativa é baseada em parte pelo peso do paciente.
os procedimentos alternativos, de forma a controlar os riscos Assim, este deve ser o mais correto possível para evitar uma
ao paciente. O médico deve decidir se deve realizar o exame a exposição excessiva de RF.
pacientes grávidas ou crianças.
A temperatura dentro da sala de magneto deve ser ajustada
Os gradientes produzem uma rápida mudança do CM durante entre 15 a 20º C e o ventilador do túnel deve estar ligado para
o exame podendo causar estimulação dos nervos periféricos manter o fluxo de ar para arrefecimento.
(PNS) devido às correntes induzidas. Como uma corrente pode
ser induzida em qualquer material condutor próximo do corpo O aumento na temperatura do tecido depende de fatores
associados com o sistema termorregulador do indivíduo e do
do paciente, há um perigo biológico potencial.
ambiente em redor.
O CM interfere com implantes ferrosos (clips
cirúrgicos, implantes cocleares), ou próteses,
provocando movimento ou torção podendo
causar danos no paciente.
Os pacientes e trabalhadores devem ser questionados para aferir presença de dispositivos
médicos implantados. As próteses amovíveis
devem ser removidas antes da entrada na sala.
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RF pode aquecer o tecido do paciente se esta for for- paciente relatar desconforto devido ao aquecimento, internecida mais rápido do que a capacidade dos tecidos em dissi- romper o exame imediatamente.
par o calor gerado.
O aquecimento RF pode ser causado por:
Um aumento na temperatura corporal pode ser peri-Obstrução por roupas
gosa para um paciente com capacidade termorreguladora
-Contacto do corpo ou extremidades com a
reduzida.
superfície da bobina de transmissão de RF.
-Formação de giro condutivo com os cabos
A capacidade termorreguladora reduzida pode ser
da bobina de receção RF e condutores ECG.
causada por condições pré-existentes, como deficiência car-Utilização de elétrodos ECG não compatídíaca que reduz a função circulatória, hipertensão, diabetes,
veis com RM.
idade avançada, obesidade, febre ou uma deficiência na capa-O exame com uma bobina de receção deslicidade de transpirar - Um paciente com estas complicações
gada ou outros cabos na bobina de transmissão RF
deve ser cuidadosamente monitorizado a todo o momento.
não conectados durante o exame.
RF também pode aumentar a temperatura do túnel e Deve-se ter especial atenção ao exame de RM em pacientes
causar tensão térmica;
que estão inconscientes ou sedados, pois não estão em condições de alertar sobre o aquecimento RF.
Assim sendo:
A bobina selecionada deve estar em conformidade com a
bobina que está conectada.
Todos os pacientes devem ser monitorizados pelo
aumento de temperatura durante a realização do exame. Se o
Trabalho realizado por: Pedro Ferreira - Técnico de Radiologia do CHLC– Polo HDE
Paula Rodrigues - Técnica de Radiologia do CHLC– Polo HDE

ARTÉRIA TRIGEMINAL PERSISTENTE
Durante o desenvolvimento da circulação cerebral surgem
conexões transitórias entre a carótida primitiva e a circulação
cerebral posterior. Normalmente estas anastomoses fetais
desaparecem por volta da 6ª semana de gestação. A artéria
trigeminal persistente (ATP) é a mais comum das anastomoses
carótido basilares e encontra-se aproximadamente entre
0,02% a 0,6% dos angiogramas cerebrais.

existem.
Tipo II – A ATP preenche a artéria cerebelar superior mas as
artérias cerebrais posteriores são nutridas pelas AcoPs
Como consequência destas anastomoses podem existir algumas patologias intracranianas

- Paresias dos nervos cranianos
Em 1950, Sutton foi o primeiro a visualizar e a documentar a
- Tumores intracranianos
persistência desta artéria.
- Epilepsia
Segundo Saltzman pode ser classificada em 2 tipos:
- Patologia vascular isquémica
Tipo I – A ATP irriga o sistema vertebrobasilar distal à anastomose . A artéria basilar próxima à anastomose é normalmente - Malformação vascular
hipoplásica e as artérias comunicantes posteriores (AcoPs) não
- Aneurismas (podem representar 14% de todos os casos)

ATP em doente com AVC
Trabalho realizado por:

ATP em doente com Aneurisma
Margarida Monteiro- Técnica de Radiologia do CHLC– Polo HSJ
Margarida Narciso – Técnica de Radiologia do CHLC– Polo HSJ
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CEFALOMETRIA E OSTEOPATIA
A Cefalometria surge em 1931, com Broadbent e Holfrath, possibilitando a medição das diferentes grandezas cefalométricas de
interesse ortodôntico, contribuindo para a caracterização da estrutura esquelética da face. Os primeiros esboços métricos do
crânio foram realizados por Leonardo da Vinci, estabelecendo proporções entre linhas e segmentos, destacando-se uma linha
que passava pela sutura do frontal com os ossos nasais e o dorso da sela turca, muito próxima da linha S-N.
A análise cefalométrica inicia-se com uma radiografia lateral de face uniformizada por um cefalostato. O cefalostato é um
suporte que orienta a incidência da radiografia, mantendo uma distância constante entre a fonte dos raios x, o plano sagital
mediano do paciente e o filme, permitindo uma reprodução precisa.
Posicionamento
Paciente em ortostatismo, pés à largura dos ombros e equipamento ajustado à altura. Olivas nos CAE, plano sagital paralelo ao
IP e plano Frankfurt na horizontal ao plano oclusal. Apoio no nasion, dentes em oclusão com os lábios naturalmente fechados.
A imagem obtida deve ter boa evidência de todas as estruturas esqueléticas, dentárias e tecidos moles, sem deformação nem
ampliação.

Fig 1.

Fig 2.

Fig 3.

Fig.1 Cefalostato
Fig 2. e Fig. 3. Cefalometrias

Numa primeira análise o Técnico de Radiologia (TR) deverá observar todos os pontos, linhas e planos que irão ser necessários
nos diferentes tipos de análise. Deverá ainda conseguir traçar determinados pontos cefalométricos, conforme tabela 1.
Ponto A de Downs

Apéx do incisivo

Ponto B de Downs

Parte mais posterior da parte anterior da mandíbula, apéx do incisivo inferior.

Ponto S

Interior da sela turca

Ponto OR

Ponto inferior da órbita

Ponto PO (Porion cefalométrico)

Colocado no ouvido, em que é feito uma medida de 4.5 mm.

Ponto ENA , ENP

Espinha nasal anterior e Espinha nasal posterior.

Ponto N

Corresponde ao nasion

Ponto CO

Parte alta do côndilo

Ponto PT
Ponto GO

Intersecção da parte posterior da fenda tempero- maxilar, com o buraco do grande
redondo.
Gónio, ponto de construção.

Ponto OR ; PO

Plano de Frankfurt

Ponto ME

Mento, ponto mais inferior.

Plano estático de Ricketts

Medição das partes moles

Ponto BA

Base do crânio
Ponto de construção
Deve-se visualizar a fenda de perfil

Plano Oclusal

Molares e pré-molares

Ponto PGO
Linha Pterigo- maxilar

Perpendicular ao plano de Frankfurt

Tabela 1.

Uma vez definidos os pontos, é possível obter linhas e planos conforme figura 4, sendo acessível a posterior análise por parte
da estomatologia e ortodontia.
Na análise estrutural o paciente é comparado com ele próprio e o tratamento é feito em relação às suas próprias estruturas
(ósseas, dentárias e cutâneas).
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Comentário Osteopático

Fig 4.

A anatomia crânio-facial e particularmente as relações maxilo-mandibulares estão relacionadas
com a estática crânio-cervical. A observação da lordose cervical permite concluir as disfunções
inerentes á postura do paciente. Uma retificação de uma lordose cervical influência todo o sistema de equilíbrio do complexo crânio-cervical. Um traumatismo, uma respiração bucal, uma má
postura crânio-cervical pode fazer com que haja uma adaptação neuromuscular e criar uma
hiperatividade do músculo digástrico e temporal posterior. Uma tensão dos músculos do pescoço conduz a uma flexão anterior da cabeça, provocando uma mudança nos contactos oclusais,
posteriorizando-se e provocando a longo prazo alteração nas articulações temporomandibulares.

Nas más-oclusões funcionais, é necessário ter em conta o estado da ráquis cervical, em particular a sua curvatura anterior. A
lordose cervical é uma curvatura secundária e compensatória devido ao fenómeno da humanização. A sua convexidade acentua-se desde que o bebé começa a levantar a cabeça até ao momento em que se suporta direito em posição de sentado. O
estudo da posição de C2 torna-se importante para todos os osteopatas que intervêm no equilíbrio do complexo crânio-cervical,
sendo que, todo o tratamento deverá começar com um trabalho que pretende harmonizar esta zona. A linha que passa pelo
corpo da vértebra de C3 deve ser paralela ao Plano de Frankfurt, com uma tolerância de mais ou menos 2G. No caso de excesso ou de deficit de crescimento vertical da face, não existe esse paralelismo.
Consequências de uma perda da lordose cervical
A lordose cervical é o resultado da forma em cunha que têm os discos intervertebrais cervicais. A altura anterior dos discos
cervicais é aproximadamente 40% maior que a altura dos discos na sua parte posterior. A retificação da lordose cervical é a
perdida dessa curvatura cervical. As cervicais foram “desenhadas e programadas” para aguentar a carga do crânio, manter o
seu centro de gravidade em equilíbrio sobre os ombros e ajudar a amortizar essa mesma carga, de forma a que, se essa curva
se retifica espera-se que o centro de gravidade da cabeça avance anteriormente fazendo com que a carga efetiva que tem que
suportar a musculatura e as demais estruturas cervicais aumente 100% por cada 2,5 cm de avanço anterior. Uma perda da lordose cervical pode levar a uma compressão ao nível C7/D1, neste caso, para posicionar a cabeça direita, estes pacientes são
obrigados a contrair constantemente os músculos posteriores do pescoço, apresentando por isso uma hipertonia desses músculos, expondo uma restrição de mobilidade nos níveis C0,C1 e C2, problemas na ATM com compressões anteriores e posteriores do côndilo sobre o disco, explicando em parte as algias na nuca associadas a uma disfunção do sistema oclusal.
Trabalho realizado por: Paula Rodrigues e Helena Pequito - Técnicas de Radiologia do CHLC– Polo HDE
José Carvalho - Técnico de Radiologia do CHLC– Polo HDE e Osteopata

TC de baixa dose dos Seios Perinasais
A crescente preocupação que envolve o impacto do uso de fluência de fotões (mAs), onde estudos recentes reportaram
radiações ionizantes nos humanos através da execução de valores de aquisição entre os 25 e os 50 mAs, é sobejamente
exames imagiológicos, quer sejam de cariz diagnóstico ou conhecido por todos, embora a menos aplicada adequação da
terapêutico, levou a que não só a tecnologia dos equipamen- voltagem (Kv), na ordem dos 70kV (80kV nos equipamentos do
tos mas também a consciencialização dos profissionais envol- nosso parque imagiológico) produza de igual forma bons resulvidos no seu uso evoluíssem de forma a empregar doses de tados no estudo da patologia perinasal. Apenas influenciados
radiação cada vez menores para a obtenção de imagens radio- pela alteração destes dois parâmetros técnicos, doses de
lógicas.

radiação na ordem dos 0,05 mSv (DLP médio 31 mGy.cm)

O estudo da patologia dos Seios Perinasais (SPN) por Tomografia Computorizada (TC) tem merecido particular destaque na
área da Neurorradiologia, onde se acredita que o uso de protocolos de baixa dose validam resultados fidedignos quando
comparados com os protocolos ditos standard, poupando
igualmente doses desnecessárias em órgãos circundantes tão
sensíveis com sejam o globo ocular e a glândula tiroideia.

podem ser alcançadas (0,098mSv para uma só radiografia dos
SPN)! Se a estas alterações adicionarmos as recentes ferramentas de reconstrução de imagem baseadas na reconstrução
iterativa, a obtenção de imagens diagnósticas com doses de
radiação negligenciáveis não será o futuro, mas sim o presente. É certo que não se obterá a imagem quase “noise-free” do
protocolo standard, mas não será a necessária para atingir um
diagnóstico, como apregoa o princípio ALARA?

É na elaboração de um protocolo técnico eficiente que se
obtém a maior poupança de dose. O efeito da redução da
Trabalho realizado por: João Martins - Técnico de Radiologia do CHLC-Polo HSAC
Paulo Aroeira - Técnico de Radiologia do CHLC-Polo HSAC
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Não perca a nossa exposição no corredor da cirurgia do polo HSJ,
de 16 a 30 Novembro
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