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PARTIR…CAMINHAR…
“ Partir é, antes de tudo, sair de si, romper a capa de egoísmo que nos aprisiona no próprio eu.
(…) Partir, mais do que devorar estradas, cruzar mares ou atingir velocidades supersónicas, é abrir-se aos outros, descobri-los, ir-lhes ao encontro. Abrir-se às ideias, inclusive contrárias às próprias, demonstra fôlego de bom companheiro.
(…) É possível caminhar sozinho, mas o bom viajante sabe que a grande caminhada é a
vida e esta supõe companheiros. Companheiro é quem come o mesmo pão, quem o compartilha.

Estudo diferenciado do
Hemangioma Hepático
por TC

(…) Marchar por marchar não é ainda, verdadeiramente, caminhar.

Aspectos ergonómicos na
realização de Tórax AP a
doentes intransportáveis

(…) Partir, caminhar significa mover-se e ajudar muitos outros a moverem-se no sentido
de tudo fazer por um mundo mais justo e mais humano.”

Caminhar é ir em busca de metas, é prever um fim, uma chegada, um desembarque.

Alterações na actividade
Cerebral durante a Hipnose
Breve História da Angiografia - Parte II

A abordagem percutânea do rim foi
descrita pela primeira vez em 1865 por
Thomas Hillier, mas só em 1955 surge a
primeira descrição do procedimento
por Goodwin et all. No entanto a primeira NLPC só foi realizada em 1976
por Ferstrom e Johansson.
O estudo imagiológico prévio à cirurgia, por Uro TC (fig. 1) ou UIV é essencial
para o seu planeamento.
Indicações:
- Cálculos maiores de 20mm
- Cálculos do cálice inferior
- Cálculos que não fragmentam com
litotrícia extra corpórea (LEOC)
- Cálculos associados a divertículos
caliciais
- Síndromes de junção uretero-piélico
Trata-se de uma cirurgia minimamente
invasiva com recuperação mais rápida
e internamento mais curto.

D. Helder Câmara (O Deserto é Fértil)

NEFROLITOTOMIA PERCUTÂNEA (NLPC)
Procedimento:
ainda está presente no bloco operatóInicialmente o paciente está em posição rio inserido na equipa multidisciplinar
ginecológica. Através de cistoscopia e de urologia.
com controlo fluoroscópico procede-se
a uretero-pielografia retrógrada e ao
Fig.2
cateterismo ureteral selectivo do ureter
respectivo. Posteriormente o paciente é
colocado em pronação. O acesso percutâneo é realizado por fluoroscopia e em
algumas situações também com o recurso a ecografia.
Fig.1
No final do procedimento é colocado
normalmente um cateter duplo J 6Fr (fig.
Fig.3
2 e 3) que une o rim à bexiga, por dentro
do ureter, para que este não seja ocluido
por fragmentos do cálculo.
O técnico de radiologia desempenha um
Margarida Monteiro
papel importante no diagnóstico e trataSandra Lourenço
mento da litíase renal. Executa o RX simTécnicas de Radiologia
ples do abdómen, a Uro TC, a urografia e
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Aspetos ergonómicos na realização de Tórax AP a doentes intransportáveis
Os profissionais da área da saúde, e
concretamente os Técnicos de Radiologia (TR), estão sujeitos a sintomas
osteomusculares, atribuídos particularmente a condições ergonómicas inadequadas. Os procedimentos que envolvem a movimentação e posicionamento
de pacientes são considerados os mais
penosos para os TR, sendo que a implementação de formação é indispensável
à prevenção desta situação (Alexandre,
2007). As agressões à coluna vertebral
são causadas por vários fatores, entre
os quais: condições inadequadas de
mobiliários e equipamentos; a manutenção de posturas estáticas e impróprias; a movimentação de pacientes
acamados e o esforço físico ao posicioná-los e os fatores organizacionais e
psicossociais, como o número insuficiente de elementos da equipa de trabalho, stress, satisfação e pressão no
trabalho. Para colmatar estas dificuldades, a literatura apresenta estratégias
como implementação de medidas diagnósticas e preventivas precoces; orientações ergonómicas e posturais; utilização de dispositivos auxiliares (como
transferes); melhoria do ambiente de
trabalho; revisão de aspetos organizacionais; programas de exercícios e alongamentos e alterações no estilo de vida
(Alexandre, 2007).

A finalidade deste trabalho passa pela
divulgação de posturas laborais que
auxiliam os TR e AO, no sentido de evitar qualquer tipo de lesão ocupacional.
Não existe um ensinamento, propriamente dito, no que diz respeito à movimentação de doentes dependentes na
realização de exames radiológicos. Contudo, deixamos algumas recomendações ao nível da prevenção, tais como:
- Avaliar o paciente;
- Manter um espaço livre para acesso
ao paciente;
- Obter condições seguras do solo e do
trajeto a ser percorrido;
- Posicionar os pés corretamente;
- Utilizar a totalidade das mãos para
segurar o paciente;
- Carregar o paciente o mais próximo
possível do corpo;
- Evitar movimentos de torção em torno do eixo vertical do corpo;
- Utilizar, sempre que possível, elementos e equipamentos auxiliares;

- Participar periodicamente em ações
de formação que se baseiem em educação postural e prevenção de lesões
ocupacionais.
A radiografia AP do Tórax é o exame
mais realizado a pacientes sob determinadas circunstâncias, internados em
enfermarias ou unidades de cuidados
intensivos (ACR, 2006).
Antes de se proceder à realização do
exame, deve-se:
- avaliar se a situação em que o paciente se encontra, nos seguintes aspetos:
nível de dependência do paciente,
situação clínica e grau de cooperação,
o seu peso e a existência de soros, sondas, drenagens, presença de cateteres
e outros equipamentos instalados;
- avaliar se o ambiente e os recursos
disponíveis: espaço físico e condições
do piso;
- possuir alguns conhecimentos e utilizar os princípios da Ergonomia e Biomecânica para a realização do exame.
De uma forma geral, são necessárias,
no mínimo, duas pessoas para facilitar
a mobilização do paciente para colocação do recetor de imagem (IP) sob o
mesmo. Deve-se começar por travar as
rodas da cama e adaptar a sua altura
aos profissionais de saúde, de preferência ao nível da cintura (Figura 1). De
seguida, deve-se mover o paciente o
menos possível; manter as costas direitas e a barriga apertada, fletir os joelhos e dobrar-se pelas ancas
(Carver&Carver; Ballinger; ACR); utilizar as
pernas, e não o tronco, para exercer
força para mobilizar o paciente e colocar os pés virados para o lado onde o
movimento vai ser realizado (Figura 2);
trabalhar o mais próximo possível do
paciente e utilizar as mãos como um
todo para máximo controlo da postura
e movimentos do paciente (Procedimento

Existem outras situações em que é
necessária a presença de um elemento
da enfermagem para supervisionar os
equipamentos instalados no paciente e
auxiliar a mobilização do mesmo. No
caso de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, a colaboração da enfermagem tem de ser obrigatória, pois são pacientes que necessitam de muitos equipamentos e que,
consequentemente, têm um peso
superior por não estarem conscientes.
Temos ainda o caso de pacientes politraumatizados ou traumatizados de
coluna que não podem ser movimentados do mesmo modo. A sua mobilização tem de ser feita em bloco e em
tração, por elevação ou rotação. De
acordo com a teoria, o movimento
feito para a colocação do IP quando se
mobiliza o paciente em bloco implica
um maior número de profissionais (um
à cabeça, dois um de cada lado do
tronco e um nos membros inferiores).
Quando o movimento é feito por rotação, os profissionais (um à cabeça, um
no tronco e um nos membros inferiores) rodam o paciente em tração para
um dos lados e o TR, no lado oposto,
coloca o IP no leito. De seguida, o
paciente é rodado novamente no sentido contrário ficando sobre o IP. Apesar
desta mobilização permitir uma realização mais rápida do exame, a probabilidade de erro é maior, uma vez que as
estruturas anatómicas ficam junto à
face lateral do IP, obrigando a um
segundo deslocamento do paciente
para corrigir a posição. Isto contraria a
necessidade de deslocar o paciente o
menos possível, de modo que com a
elevação em bloco permite uma
melhor colocação do IP, mas implica
um maior número de elementos para
esta mobilização.

Multisectorial, CHLC) (Figura 3).

Mais especificamente, e na maioria dos
casos, o exame é realizado por um TR e
um AO. Assim, o AO coloca um dos
braços sob os ombros e pescoço do
paciente e o outro apoia o braço do
mesmo; o TR com uma das mãos segura o braço contralateral do paciente e
com a outra mão segura o recetor de
imagem (IP – Image Plate). Ao mesmo
tempo, elevam o paciente e colocam o
IP.
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reve História da Angiografia

Parte II

A evolução motivada pela conjugação das novas tecnologias levou, nos anos 80, à utilização de computadores
na Medicina. Aliando a radioscopia de alta resolução com utilização de monitores de televisão, surgiu a Angiografia de Subtracção Digital. Este desenvolvimento foi levado a cabo na década de setenta do século passado,
nos Estados Unidos, por Misretta, Ovitt, Nudelman e Capp,entre outros.

Em que consiste a Angiografia de Subtracção Digital (ASD)
É uma técnica de construção de imagem digital feita por computador. À imagem adquirida antes da opacificação dos vasos com contraste chamamos “máscara”. Em angiografia, esta operação consiste em tomar uma imagem do princípio da sequência como imagem de referência. A “máscara” sem contraste é subtraída electronicamente das imagens com contraste, de modo a apagar tudo
(osso, partes moles) menos os vasos preenchidos com contraste.
Numa situação ideal, só os vasos opacificados vão aparecer na imagem subtraída, isto implica a imobilidade do examinado. No entanto, graças aos actuais programas de software, os movimentos simples durante a angiografia podem ser corrigidos. Movimentos mais
complexos, como a respiração, batimentos cardíacos e movimentos abdominais, só parcialmente podem ser corrigidos. Uma subtracção óptima é da maior importância para o realce do contraste. Estas imagens podem ser vistas imediatamente no monitor.
Como resultado, o tempo de realização do exame é reduzido , pois não há necessidade de revelar películas, podendo as imagens ser
processadas no final do exame.
Actualmente a angiografia é de intervenção. Para tal contribuiu Charles Dotter que em 1964 realizou a primeira dilatação arterial,
sendo por isso considerado o pai da anfiografia terapêutica.
Na década de 90 do século 20, Guglielmi criou espiras de platina para embolização de aneurismas cerebrais.
A partir de 2004 são criados dispostivos para o tratamento do AVC isquémico.
Importante referir que no Polo HSJ se embolizam aneurismas desde 1999, sendo o hospital um centro de referência para esta patologia, entre outras intervenções de neurorradiologia ou radiologia de intervenção.

O Futuro
As salas híbridas com imensas capacidades tecnológicas estão na ordem do dia. No entanto, segundo o relatório do ECRI (Emergency
Care Research Institute) estão no Top Ten Healthcare Technology Hazards for 2014, pois podem expor o pessoal a radição excessiva,
particularmente por não estarem tão sensibilizados à protecção radiológica, como numa sala dedicada à radiologia de intervenção,
sendo proposto para todas as salas híbridas um programa de protecção radiológica.

Margarida Monteiro - Técnica de Radiologia

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Em suma, por mais informação que tenhamos acerca da melhor postura a ter na realização de exames intransportáveis tudo depende da situação e da colaboração de todos. As condições em que trabalhamos nem sempre são as ideais, mas podem ser adaptadas o melhor possível ao trabalho realizado.
Dália Sousa
Isabel Vital
Técnicas de Radiologia
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Legenda que descreve a imagem ou gráfi-

antagens do uso de injetores automáticos em Imagiologia

Os produtos de contraste
(PC) desempenham um
papel de destaque na imagem médica. No entanto,
devido aos custos associados e potencial nefrotóxico, a utilização dos injetores automáticos (IA) para
administração de PC nos
exames de imagem tem
ganho relevância desde
meados dos anos 80,
baseados em estudos que
visam atingir a máxima eficácia dos PC, e que esta
atenue as desvantagens do
seu uso. Estes sistemas, ao
controlar o timing de administração de PC, por ajuste
do fluxo, volume e duração

da injeção, objetivam otimizar a opacificação de determinada estrutura de modo
a incrementar a resolução
de contraste usando a
menor dose possível.
O uso de injeções bifásicas
resume-se ao uso de duas
taxas de fluxo diferentes
pelos injetores, utilizando
ou não o mesmo composto.
Nos estudos angiográficos
que usem somente PC, a
utilização desta técnica permite uniformizar e prolongar o plateau de opacificação vascular máxima para
uma dada quantidade de
PC, podendo até, em certos

casos, levar à redução do
volume total administrado.
Para injeções que utilizem
soro fisiológico após o PC,
as principais vantagens
englobam igualmente a
redução de PC usado (cerca
de 20%), assim como a redução de artefatos (streak
artifacts) resultantes da alta
densidade provenientes de
zona de maior concentração de PC, essencialmente
importantes nos exames de
Angio Ressonância e Tomografia Computorizada, respetivamente.
TR João Martins —HSAC
TR Rute Gréu —HSAC

Estudo diferenciado do Hemangioma Hepático por TC
Os hemangiomas são os tumores benignos do fígado mais
frequentes. O seu diagnóstico
correcto é fundamental, em
especial nos pacientes com
neoplasia maligna de base. Os
hemangiomas podem apresentar-se como lesões únicas ou
múltiplas.
Vários métodos de imagem
permitem o diagnóstico correcto, contudo altos valores de
especificidade e sensibilidade
são obtidos com a TC.
Os hemangiomas podem ser
indistinguíveis de outras lesões
hepáticas malignas e nesta
situação, a TC é muito útil. As
imagens sem contraste são
hipodensas, após injecção de
contraste há um preenchimento periférico progressivo da
lesão, o centro permanece
hipodenso. O diagnóstico deve
-se basear nas fases arterial,
portal e tardia. Estas lesões
são avaliadas no tipo de
impregnação do tecido e grau

de distribuição da impregnação. Geralmente os hemangiomas apresentam impregnação
nodular periférica, descontinua de evolução centripta e
tornando-se isodensas na fase
tardia. Este padrão permite um
diagnóstico diferencial com
metástases hepáticas. Uma
grande vitória perante uma
errada interpretação de lesões
malignas evitando a cirurgia ou
quimioterapias desnecessárias
ou pelo contrário, a indicação
de cirurgias de metástases em
estado precoce que eram erroneamente interpretadas como
hemangiomas.
A base do tratamento do
hemangioma é apenas manter
o paciente em observação
médica periódica através de
exames de imagem.

TR Florbela Tecelão—HCC
TR Marta Quian —MAC
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Discussão de um artigo de revisão

Radiation Dose Reduction in CT Coronary Angiography
Resumo dos autores
A TC potencia imagens de qualidade de pequenas estruturas móveis, como as
artérias coronárias podendo ser visualizadas de forma não invasiva de alta precisão.
A Angio TC cardíaca faz a detecção pré clínica de aterosclerose calcificada e não
calcificada revolucionando o tratamento da doença isquémica, a estratificação de
risco. Apesar deste progresso verifica-se um aumento da exposição por parte da
população à radiação.
Embora não existam dados para apoiar uma associação directa entre a TC e o risco
de cancro no futuro, os profissionais de saúde devem promover todos os esforços
para minimizar a exposição dos pacientes à radiação.

Conclusões dos autores
Assiste-se a um crescimento exponencial do uso da Angio TC Cardíaca, e as indicações para a sua realização não param de crescer.
Apesar da sensibilidade da Angio TC Cardíaca, os riscos potenciais de exposição a
baixas doses de radiação têm recebido uma atenção significativa em publicações
científicas.
Embora esteja associada um pequeno risco de malignidade, é prudente entender
e conscientemente utilizar protocolos de redução da radiação em Angio TC Cardíaca, técnicas que estão disponíveis e que podem ser utilizadas, diminuindo a dose
de radiação, enquanto se mantém a qualidade da imagem.
É necessário investir significativamente em esforços educacionais de modo a fornecer uma visão racional e equilibrada sobre os potenciais riscos e benefícios.

Motivação da escolha do artigo
A doença cardiovascular é um dos
problemas de saúde mais importantes
no mundo, sendo responsável por
grande número de mortes e com
grande impacto económico para os
sistemas de saúde.
Os paradigmas do diagnóstico da
doença arterial coronária estão a
mudar, fruto do enorme desenvolvimento tecnológico que se tem vindo
a verificar nos últimos anos.
A inovação tecnológica gera novos
desafios que supõem um novo conhecimento. Uma mudança só é real
quando existe uma apropriação da
linguagem tecnológica, desenvolvimento profissional e boas práticas nas
questões de redução da dose de
radiação/protecção radiológica.
Discussão crítica das leitoras
De facto a Angio TC Cardíaca tornouse possível na actividade clínica cor-

rente, sobretudo a partir da introdução
de equipamentos de TC de 64 detectores.
É dotada de um elevado valor preditivo
negativo e permite excluir, com elevado
grau de confiança, doença aterosclerótica coronária, para além de fornecer
informações sobre a parede das artérias e detectar doença aterosclerótica
não obstrutiva.
Tornando possível “congelar” o movimento do coração e obter imagens das
artérias coronárias com o mínimo de
artefactos.
Existem limitações desta modalidade, a
primeira e a que tem um maior peso é:

1. Radiação ionizante
2. Necessidade de baixar a frequência cardíaca (resolução temporal)

3. Resolução espacial
Existe discordância na literatura quanto
à real dose de radiação aplicada num
exame cardíaco, e esta está relacionada
com os seguintes factores:

“(…) é prudente
entender e
conscientemente
utilizar protocolos
de redução da
radiação em
Angio TC
Cardíaca (…)”

Falhas no ajuste da dose de radiação
medida com relação aos parâmetros
de imagem utilizados (espessura de
corte, voltagem do tubo, volume de
imagem adquirido).
Inexistência de um factor específico
na definição da qualidade da imagem
Baixar a dose de radiação é um dos
objectivos prioritários dos fabricantes
de equipamentos de TC. Há várias
estratégias possíveis, desde a aquisição prospectiva dos dados, até à
reformulação do algoritmo matemático de aquisição e reconstrução das
imagens.
… no entanto coloca-se um desafio:
Formação de profissionais qualificados na área de Angio TC Cardíaca para
executar e interpretar o exame.
Filomena Batalha – T R HDE
Iládia Fontes – TR HSM
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Alterações na actividade Cerebral durante a Hipnose
4
01

2

MARÇO
6 a 10 European Congress of

Radiology—
Radiology—Viena, Áustria

Society of Interventional

22 a 27
Radiology—
Radiology—San Diego, EUA

MAIO
7a9

CNR 2014—
2014—Sociedade Portuguesa de Radiologia e Medicina Nuclear—
Nuclear—Tróia, Portugal

Sessões Cientificas ADPI
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28/06/14– HDE
27/09/14– HSJ
20/12/14– HCC

Introdução
Investigadores da Universidade de
Genebra, na Suíça, afirmam ter descoberto que a actividade cerebral é diferente quando o paciente está hipnotizado, através da análise de resultados de estudos funcionais cerebrais
por Ressonância Magnética (RM).
Investigadores utilizaram a RM para
analisar o cérebro de doze pessoas a
quem pediam para movimentar as
mãos antes e depois de Hipnose para
paralisia da mão esquerda. Para além
dos Hipnotizados, foram observados
os cérebros de seis pessoas não Hipnotizadas mas a quem tinha sido para
simular paralisia da mão esquerda,
estas seis pessoas constituem o grupo
de comparação.
A equipa confirmou "relatos subjetivos de fenômeno hipnótico" e também que a hipnose é capaz de modificar a conectividade cerebral funcional, processo muito importante, uma
vez que o córtex parece ignorar as
regiões do cérebro com o qual comu-

nica normalmente no controlo de
determinado movimento. A hipnose
produziu mudanças nas áreas envolvidas, e alterações nas conexões entre
córtex motor e outras regiões.
O estudo demonstrou que só depois
da hipnose os neurónios do córtex
motor conseguem preparar-se para
executar a tarefa e conclui que
a hipnose induz a uma desconexão de
comandos motores de processos
voluntários, que dependem da
influência dos circuitos cerebrais
envolvidos no controle executivo.
Conclusão
Os resultados sugerem que a hipnose
pode melhorar os processos de autoregulação por permitirem representações internas geradas pelas alterações nas conexões entre diversas
regiões cerebrais, mas não age através da inibição directa na componente motora.
"Estes resultados estabelecem um
novo passo importante para o estabelecimento de bases neurobiológicas
para o impacto marcante da hipnose
sobre o cérebro e sobre o comportamento."
Autor: Yann Cojan, PhD, Centro de Neurociências da Faculdade de Medicina da Universidade
de Genebra, Junho 2009

Revisão de Artigo: TR Hélder Ribeiro—HSJ
TR Cláudia Marra—HJS

Protocolos Técnicos com novo formato
A contínua actualização de Protocolos Técnicos,
Softwares e equipamentos, da área da Imagiologia, é um dos maiores desafios colocados às
equipas multidisciplinares envolvidas na realização de exames específicos.
De forma a facilitar, quer a transmissão de informação, quer a formação contínua, foi estabelecido um novo formato, de alguns protocolos técnicos.
É o caso da “Uniformização de procedimentos
de técnicas aplicadas aos estudos das instabilidades femuro-patelares em Tomografia Computorizada”. Este procedimento foi transposto
para um formato poster e passará a estar afixado nas salas de TC da ADPI.

ÁREA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
TÉCNICAS APLICADAS AOS ESTUDOS DAS
INSTABILIDADES FEMURO-PATELAR POR
TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA – ADPI DO CHLC,EPE
Uniformização de procedimentos de técnicas aplicadas aos estudos das instabilidades
femuro-patelares em Tomografia Computorizada (TC)
Joelho

He
1.0 seg

16x0,625mm

0.5
seg

120kV

1. Extensão: Relaxamento
2. 15º: com contracção dos quadríceps
3. 30º com contracção dos quadríceps

90
mA

36cm

Standard

Bone

SULCO DA TRÓCLEA (RELAXAMENTO)

TA-GT (CONTRACÇÃO E RELAXAMENTO – Oº)

ÂNGULO DE CONGRUÊNCIA (15º E 30º)

ÍNDICE DE SALVATI (30º)

PROFUNDIDADE DO SULCO TROCLEAR

PATELAR TILT (30º)

Sampson,M; Wigmore, B.; Snidze,J. CT Imaging Orthopaedic – Work-Up Protocols. Repat Radiology. 2012

Envie informações, dúvidas ou sugestões para: niadpi@gmail.com

Técnica Cristina Almeida - Tecnica Paula Madeira

