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A Dosimetria Individual tem como finalidade determinar o nível de dose de radiação recebida pelos
trabalhadores potencialmente expostos (TPE) no decorrer da sua atividade. Esta medida assume
grande importância pois, além de permitir a determinação da dose de cada usuário, permite ainda
uma indicação das condições de funcionamento dos equipamentos utilizados.
De acordo com a Circular Normativa da Direcção-Geral da Saúde nº06/DAS de 6 de Abril de 2003,
“todos os profissionais considerados como trabalhadores expostos são obrigados a ter controlo
dosimétrico, independentemente da sua classificação em categoria A ou categoria B”.
O dosímetro é um equipamento sensível à radiação ionizante que permite calcular a dose recebida
pela pessoa que o utiliza, quando corretamente colocado.
Existem dois tipos de dosímetros: de corpo inteiro e de extremidade.
O dosímetro de corpo inteiro é de utilização obrigatória para todos os trabalhadores potencialmente
expostos, devendo ser colocado ao nível do peito (profissionais de categoria B)
O dosímetro de extremidade está aconselhado nos trabalhadores cuja dose de radiação nas
extremidades (mãos e punhos) seja superior a 3/10 do limite legal de dose, por exemplo radiologia de
intervenção ou manipulação de material radioativo. Na radiologia de intervenção, uma outra
alternativa é a utilização de um segundo dosímetro de corpo inteiro sobre o avental de chumbo, para
estimar a dose recebida nas partes do corpo sem a proteção do avental de chumbo (profissionais de
categoria A).
O Hp(0,07) ou Hp(10) é uma grandeza operacional denominada de Equivalente de Dose Individual,
que permite estimar a dose recebida pelo indivíduo controlado, a uma profundidade de 0,07mm
estando relacionada com a radiação com baixo poder de penetração (dose equivalente na pele), e
uma profundidade de 10mm a que está relacionada com a radiação de elevado poder de penetração.
De acordo com a legislação comunitária o limite de dose para um trabalhador exposto é de 100 mSv
de Dose Efetiva em 5 anos consecutivos, com um limite de 50 mSv num único ano e de 2 mSv por
período de vigilância
Caso o valor de dose efetiva ultrapasse os 2 mSv por período o responsável
pela segurança radiológica deve dar conhecimento à ASO (Área de Saúde
Ocupacional) ficando a notificação à Direção Geral de Saúde a cargo desta.
O dosímetro é pessoal e intransmissível, destina-se a avaliar a dose recebida
por um TPE numa instituição acumulando a dose recebida até à sua leitura,
assim, deverá ser guardado num local onde não exista o risco de irradiação.
Os dosímetros atualmente em uso são de luminescência ótica (OSL).
O fenómeno da luminescência oticamente estimulada é baseada na emissão
de luz por um material previamente irradiado, quando este é excitado por
uma fonte luminosa. A OSL segue os mesmos conceitos da
termoluminescência, porem a estimulação térmica é substituída pela
estimulação luminosa para que o material liberte a informação de dose
absorvida. Após este processo, os dosímetros ficam aptos para nova utilização.
A não devolução atempada do dosímetro potencia o risco de extravio do mesmo. Por outro lado, a
devolução tardia implica que os resultados da leitura do dosímetro só estarão disponíveis algum
tempo após o período de utilização. No caso de receber uma dose relevante, esse intervalo de tempo
poderá ser impeditivo para permitir na instituição determinar os factos que induziram a exposição do
dosímetro/trabalhador. O dosímetro deverá ser devolvido para leitura dentro de um prazo de
aproximadamente 5 dias de forma a garantir que o trabalhador é sempre controlado
dosimetricamente.
Piedade Falcão - Técnica de Radiologia do CHLC - Polo do HSJ
Mª José Charrinho - Técnica de Radiologia do CHLC- Polo do HSJ
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Consentimento Informado em Radiologia– Uma Primeira Abordagem
A Bioética , ciência da vida e dos seres vivos
alia o saber biológico Bio com os valores
humanos Ética e encontra - se na genese do
conceito de consentimento informado,
encontrou ampla divulgação pela aplicação
de três principios de caracter universal (
Beauchamp e Childress; “Principles of
Biomedical Ethics”), Beneficência, Autonomia
e Justiça
“The Foundations of Bioethics” dá realce ao dilema
autonomia/ beneficência , focando a autonomia dos
sujeitos nos processos de saude e apoiando - se na
exigência , ao nível da prestação de cuidados na aplicação
de “ termos de Consentimento Informado”
Def inição de Consentimento Informado Livre e Esclarecido
Hirschleimer et al. definem o consentimento informado
como sendo: "O registro de uma decisão, por parte do
paciente ou dos seus responsáveis legais, tomada após um
processo informativo e esclarecedor, para autorizar um
tratamento ou procedimento médico especifíco,
consciente dos riscos, benefícios e possíveis
consequências. Deve documentar que o paciente foi
informado a respeito das opções de tratamento, se
existirem".
Para Hewlett,o consentimento só é moralmente aceitável
quando está fundamentado em quatro elementos:
informação,
competência,
entendimento
e
voluntariedade. A informação é a base das decisões
autônomas do paciente, O esclarecimento adequado é
fundamental para que o paciente possa consentir ou
recusar as medidas ou procedimentos propostos. Para
tanto, é necessário que o esclarecimento seja adaptado às
circunstâncias culturais, sociais e psicológicas do paciente.
As informações devem ser simples, aproximativas,
inteligíveis e fornecidas dentro de padrões acessíveis ao
nível intelectual e cultural do paciente.
"...É essencial que se entenda o consentimento
informado como um processo que ocorre com o tempo, e
que se evite a visão comum de que um formulário de
consentimento assinado é a essência do consentimento “
(Beauchamp e Childress, )
A grande transformação deu - se , com o reconhecimento
da autonomia do paciente, passando-se progressivamente
de uma relação de dependência do prescritor para uma
relação de partilha de decisões. Nesse sentido, o
consentimento do paciente para procedimentos
diagnósticos e terapêuticos tornou-se a expressão do
respeito à sua autonomia.
HISTÓRIA
Codigo de Nuremberg ( anos39-45) - Pós Segunda Guerra
Mundial
Potter ;anos 60/70 - Durante o regime Nazi, a divulgação
de pesquisas duvidosas aplicadas a seres humanos cria
condições para o aparecimento da Bioética. Surge a
alusão da necessidade de aplicação de termos de
consentimento informado . - Declaração de Helsinquia

1974/79 - Cientistas do Instituto Kennedy estendem a bioética
às areas da Biologia e Medicina. Dos seus trabalhos resulta o
Relatório de Belmont ; Beauchamp e Childress publicam “
Principles of Biomedical Ethics” acrescentando a distinção
entre o conceito de beneficência e não - maleficência,
surgindo o novo paradigma de pensamento destas questôes .
PRÁTICA
- O doente tem direito à informação e a ser envolvido no seu
processo de saude, tendo ainda a possibilidade de aceitar ou
recusar os procedimentos de diagnóstico e terapeutica . A
informação e esclarecimento do doente é da
responsabilidade da equipa prestadora dos cuidados.
- O doente tem direito a recusar ser informado (DGS N
015/2013) (Conv. Oviedo art 10º,nº2)
- “ Deve ser obtido consentimento esclarecido formal nas
intervenções diagnósticas ou terapeuticas, sempre que
invasivas ou que ponham em risco a integridade fisica do
doente, ou nas quais poderão ser obtidas gravações de pessoas
em audio, audio - visual ou fotografia (TRC104- CHLC)
- O Consentimento deve ser obtido de preferência de forma
escrita e com a antecedência necessária a uma tomada de
decisão do doente ou seu representante legal . A forma
verbal pode ser utilizada quando possa estar em causa a
intimidade ou autonomia do doente - Doentes com alterações
cognitivas ; Doentes Menores (<16 anos- um dos pais) TRC104CHLC.
No caso de um doente ser cidadão estrangeiro , a instituição
tem disponivel um serviço de Interpretes ( podendo existir o
formulário em mais que uma lingua) COM 105
- Deve ficar registado em duplicado; um exemplar arquivado e
um exemplar deve ser entregue ao doente
- No formulário deve constar a identificação do doente , a
identificação do responsavel pelo consentimento, a
identificação da unidade de saude prestadora, pode ainda ter a
identificação do acto ou intervenção, entre outros.(DGS N
015/2013)
- Consentimento Implicito ou Presumido - Em situações de
emergência, perigo de vida (DGS N 015/2013)
- Dissentimento - A pessoa tem direito a recusar os cuidados de
saude que lhe são propostos; ao profissional cabe informar
sobre a importância do acto para o seu processo de saude. (DGS
N 015/2013)
Retirada de Consentimento - O doente pode em qualquer
momento retirar o consentimento oralmente. Deve , ser
convidado a fazê - lo por escrito
GRANDES AREAS DE APLICAÇÃO
- Na recolha e partilha de Imagens e dados Pessoais
- Em Actos de Intervenção em Imagiologia
- Administração Medicamentosa , Administração de Meios de
Contraste EV
- Doses de Radiação - Principio da Justificação ( ainda não
aplicavel no nosso país)
Lígia Granate - Técnica de Radiologia do CHLC- Polo do HSAC
Manuela Parra - Técnica de Radiologia do CHLC - Polo do HSAC
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Tomografia Computorizada Cardíaca, dose de radiação
O aumento de exposição às radiações ionizantes na população, dependendo das especificações dos equipamentos e protocolos de
aquisição em TC cardíaca, podem exceder os 20 mSv, valores que são significativamente mais elevados do que por exemplo um TC
torácico ( 3-9 mSv )4. A necessidade de uma elevada qualidade de imagem em TC cardíaca influência a escolha de parâmetros que
melhoram a resolução de imagem e diminuem o ruído, aumentado a fidedignidade do diagnóstico. Quais as medidas a implementar para
redução dos valores de dose de radiação, resultantes de exames de TC cardíaca?
Objectivos:
Valores de dose efectiva em TC cardíaca verificados no CHLC, Radiologia HSMarta;
Comparar os valores de dose de radiação obtidos na auditoria de TC cardíaca, durante o período de 5 a 27 de Agosto de 2014, com
valores de referência da União Europeia.
Metodologia de colheita de dados:
Os valores foram recolhidos através do Patient Dose Report, no mês de Agosto de 2014, e estão caracterizados em tabela por CT dose
índex (CTDIvol), Dose length product (DLP), factor de ponderação tecidular (tórax) e dose total.
Após a recolha de dados os valores foram convertidos de DLP em dose efectiva, utilizando o factor de ponderação correspondente à
região anatómica, tórax (0,014) 1

Tabela 1: Factores de ponderação

Tabela 2: Níveis de referência de diagnóstico na população do Reino
Unido, Effective Doses in Radiology and Diagnostic Nuclear Medicine
(2008)3

Tabela 3: CHLC, HSMarta, Radiologia-TC
Doses de radiação em Tc Cardíaca 5 a 27 de agosto de 2014

Dos resultados obtidos verificou-se que a média de dose total em
TC cardíaca, no Serviço de Radiologia do Hospital de Santa Marta, é de 8,2 mSv. Na tabela 2, na população do Reino Unido, o valor
médio é de 16 mSv. Neste período demonstrou-se que com um valor médio mais reduzido se pode obter imagens com a qualidade
necessária para diagnóstico.
Conclusão:
A visualização das artérias coronárias é um desafio, fisiologicamente devido ao rápido movimento cardíaco e do reduzido diâmetro dos
vasos (< 5 mm). A TC cardíaca é uma óptima ferramenta no diagnóstico de doença cardíaca, a dose média de radiação é inferior a um
cateterismo de diagnóstico ou de uma cintigrafia de perfusão do miocárdio, no entanto existe um aumento da exposição a radiações
ionizantes na população. Como melhorar?
-Avaliação através de triagem dos pacientes com risco baixo e intermédio para doença coronária;
-Adequar os protocolos de imagem às características de cada doente, estas características possibilitam a utilização de algumas técnicas
de redução de dose:
80 a 100 Kv, permite uma redução aproximada de 40% da dose de radiação;
Aquisição prospectiva, doentes com frequências cardíacas regulares e inferiores a 65bpm, diminui em cerca de 77% a dose de
radiação em relação a uma aquisição retrospectiva;
Realizar aquisições com “scan lenght” estritamente necessário, 1cm pode significar um acréscimo de 1mSv na dose total;
Pretende-se deste modo com a realização de auditorias em TC cardíaca no CHLC, Hospital de Santa Marta, não comprometendo a
qualidade de diagnóstico, reduzir os valores de dose efectiva na população.
Márcia Costa - Técnico de Radiologia do CHLC- Polo do HSM
Susana Poças– Técnico de Radiologia do CHLC - Polo do HSM
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Cultura Organizacional na Área de Diagnóstico por Imagem
Percepção dos Coordenadores do CHLC
Para fazer face a uma nova realidade, limitada pela crise
financeira e organizacional em que se encontra o Serviço
Nacional de Saúde, têm surgido várias tentativas de mudança dos modelos tradicionais de organização e de gestão nas
Organizações de Saúde, a fim de se obterem organizações
eficazes (Ferreira, 2011). Tendo como ponto de partida a
premissa dos novos desafios impostos pelo sector da saúde,
a gestão da Área de Diagnóstico Por Imagem (ADPI) do Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC) defronta-se com a crescente necessidade de traçar estratégias de mudança organizacional, com capacidade de adaptação à realidade vigente
no sistema de saúde português. Como vários autores reiteram, o passo primordial para a introdução de mudanças
organizacionais, passa pela identificação do tipo de cultura
organizacional existente. Partindo desta lógica definiu-se a
questão de investigação para o estudo, “Qual a Percepção da
Coordenação da ADPI do CHLC face à cultura organizacional
vigente e à considerada desejada face à mudança organizacional para tornar a organização mais eficaz?”. Na mesma lógica,
definiram-se como objectivos da investigação empírica, identificar as características da cultura organizacional da ADPI do
CHLC de forma a criar estratégias de mudança organizacional, reconhecer as características da cultura que influenciam
a eficácia organizacional nos diferentes polos da ADPI do
CHLC e comparar as percepções do coordenador e subcoordenadores da ADPI do CHLC, face à cultura organizacional
vigente e à considerada desejada em função da mudança
organizacional. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, seguindo a estratégia de estudo de caso único com
uma abordagem quantitativa. Para o efeito, recorreu-se ao
questionário Organizational Culture Assessment Instrument
(OCAI) desenvolvido por Cameron & Quinn (1999), o qual se
aplicou à população em estudo constituída por 14 indivíduos
da coordenação da ADPI do CHLC. Os resultados demonstram que a cultura organizacional vigente na ADPI do CHLC é
do tipo Clã, e que é este tipo de cultura que o coordenador e
subcoordenadores consideram ideal para o futuro.
A cultura de Clã é caracterizada como uma organização muito pessoal, como se fosse uma grande família. Os indivíduos
sentem que podem partilhar os seus problemas. O líder da
organização é considerado um mentor, um facilitador, quase
uma figura parental. O estilo de gestão na organização é
caracterizado pelo trabalho em equipa, consenso e participação, a base sobre a qual se mantém a organização é a lealdade, sendo a coesão e o trabalho de equipa característicos
deste tipo de cultura, o clima da organização é agradável e
participativo, existindo grande abertura e confiança. O

sucesso é medido com base no desenvolvimento dos recursos humanos, no trabalho em equipa e na preocupação com
as pessoas. (Monteiro & Valente, 2007, p.33; Cameron &
Quinn, 2006). Estamos perante uma grande organização de
saúde, onde se deve fomentar o espírito de entreajuda e
coesão de grupo, estimular a participação dos colaboradores em todos os aspectos da vida da organização, não descurando os seus problemas e necessidades. Não significando
contudo, tolerar comportamentos desajustados da cultura
de desempenho que se pretende fomentar na instituição,
nem perder o sentido de equidade no tratamento das pessoas. Sabemos que, quanto maior o capital de confiança
entre os actores, o qual depende em última análise da consistência da cultura, maior será a capacidade integradora da
organização.
O sucesso de uma organização, envolve a implementação de
uma cultura organizacional que contemple, tal como refere
Morais (2013) uma espécie de “força” que impulsiona os
vários actores a interagirem entre si de determinada forma
ou determinando o grau de envolvência de cada elemento
na organização ou no trabalho. Assim, a Cultura não é um
atributo dos indivíduos mas sim do grupo. O que implica
responsabilidade acrescida para o gestor, dado que, deverá
ter consciência de que a cultura mais adequada à sua organização deve reflectir os instrumentos próprios e os modelos
que permitam fazer face às contrariedades da sua organização e à sua adaptação ao contexto, redimensionando os
seus recursos, redefinindo a sua estratégia, a sua filosofia e
a sua política numa perspectiva de evolução, adaptação e
sobrevivência. Tendo em conta que a cultura organizacional
pode modificar a estrutura organizativa de uma organização.
Ao iniciarmos este trabalho e durante o decurso do mesmo,
sempre estivemos conscientes da sua dificuldade, pela inexistência de estudos. No entanto avançámos com o estudo,
que julgamos poder abrir portas para futuros desenvolvimentos nesta área. Visto perspectivar-se, por motivos funcionais e económicos, a possibilidade de integração dos seis
polos da ADPI no futuro Hospital Oriental de Lisboa, consideramos que os resultados encontrados poderão servir de
linhas orientadoras na construção de intervenções que
visem o apoio à integração das várias equipas de imagiologia, promovendo o desenvolvimento de equipas coesas,
participativas, altamente motivadas e consequentemente
com altos níveis de desempenho.

Catarina Faustino - Técnica de Radiologia do CHLC - Polo do HDE
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IRM Fetal em Síndrome de Transfusão Feto-Fetal
A Síndrome de Transfusão Feto-Fetal (STFF) é uma complica- (s) restante(s) gémeo(s) e de prevenir o nascimento de uma
ção grave das gestações gemelares monocoriónicas, estan- criança com patologia potencialmente grave.
do na maioria dos casos associada a um prognóstico pouco
favorável.
Apesar de a ecografia ser a técnica de rastreio de eleição no
A patologia é definida por critérios ultrassonográficos, com feto, a ressonância magnética é utilizada para estudar anoênfase na discrepância entre os líquidos amnióticos e em malias fetais que não são bem avaliadas por ultrassonograalterações do fluxo sanguíneo placentário, tendo as anasto- fia.
moses vasculares placentárias inter-fetais um papel preponderante. Estas alterações levam a uma discrepância na volé- A RM é um método de diagnóstico não invasivo eficaz para
mia dos fetos e a um conjunto de manifestações daí decor- caracterizar muitas anomalias fetais, nomeada mente em
rentes, podendo ir desde uma simples discrepância de cres- complicações gestações gemelares monocoriónicas.
cimento até à morte in utero de um ou de ambos os fetos.
A sua boa resolução de contraste, grande campo de visão e
A síndrome está associada a uma taxa de mortalidade peri- capacidade de imagens multiplanares, permite uma delimitanatal superior a 80% se não sujeita a tratamento.
ção da anatomia vascular antes do tratamento laser e avaliaAs intervenções possíveis até à data são invasivas, e o seu ção da morbilidade após a morte de um dos gémeos.
grau de sucesso varia não só com a técnica escolhida como
consoante a idade gestacional à data do diagnóstico e a gra- O exame de RM Fetal é realizado com a mãe em decúbito
vidade de apresentação da STFF.
dorsal, ou em decúbito lateral esquerdo e a entrar de pés de
Aceitam-se quatro
forma a minimizar a
possíveis abordasensação de clausgens para a STFF:
trofobia. É colocaseptostomia
da a bobine de coramniótica
po sobre o útero
Consiste na rotura
grávido.
artificial da memO estudo deve
brana
amniótica
incluir sequencias
que separa os
single shot pondegémeos,
criando
radas em T2 nos
uma janela de
planos axial, coroSequências single shot ponderadas em T2 nos planos Sagital; Axial e Coronal.
comunicação entre
nal e sagital. A
Controlo pós feticídio selectivo de um dos fetos, feto vivo sem alterações
os
dois
sacos
espessura de corte
amnióticos de forideal é de 3mm,
ma a equilibrar o
mas em alguns
volume de líquido
casos pode ser
amniótico entre as
aumentada para 4
duas cavidades
ou 5mm devido à
Amniodrenarelação sinal ruido.
gem
Deve ser também
É a técnica terapêurealizado um T1 Eco
tica mais frequentede Gradiente em
mente
aplicada,
axial ou coronal, se
consistindo numa
houver suspeita de
amniocentese de
hemorragia, e uma
descompressão,
imagem ponderada
realizada sob conem difusão (DWI)
trolo ecográfico e
para avaliar procesControlo pós Fotocoagulação laser. Fetos sem alterações
direcionada à cavisos metabólicos ou
dade amniótica do feto recetor.
isquémicos.
Fotocoagulação laser das anastomoses
Consiste na destruição com laser das anastomoses através Devidamente realizado e interpretado, a RM não só contrida introdução via percutânea de um fetoscópio
bui para o diagnóstico, mas também serve como um guia
Feticídio selectivo
importante para o tratamento e aconselhamento em caso
O termo refere-se à morte in utero de um dos fetos numa de patologias fetais.
gravidez múltipla, realizada quase sempre durante o segundo trimestre, com o propósito de otimizar o prognóstico do
Sandra Carmo - Técnica de Radiologia do CHLC- Polo do HSJ
Soraia Pitta Grós– Técnica de Radiologia do CHLC - Polo do HSJ
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COLONOSCOPIA VIRTUAL POR RM
A colonoscopia virtual por RM (CVRM) é um método de imagem parede para a melhor representação de patologias colorretais. Os
não invasivo para avaliar a doença colorectal, foi descrito pela pri- mecanismos de contraste dependem fortemente do tipo de preenmeira vez em 1997.
chimento retal e as sequências aplicadas. Tal como noutros protoApós a administração rectal de água ou outro meio de contraste, colos em ressonância magnética abdominal, é importante recolher
como o ar ou CO2, é possível avaliar a parede intestinal. Difere da dados em condições de apneia, a fim de evitar artefactos de movicolonoscopia ótica, pois permite uma visualização do cólon mesmo mento respiratório. Assim, o tempo de aquisição não deve exceder
na presença de estenoses de alto grau.
20 segundo. A implementação de multiplas concatenações tem
Além disso, todas as estruturas adjacentes ao intestino são apre- sido útil para diminuir o tempo de aquisição.
sentadas, permitindo assim a avaliação simultânea de doença
Após a realização de um localizaabdominal.
(Tabela 1.) PARÂMETROS DE AQUISIÇÃO EM CVRM (1.5 Tesla)
dor, o protocolo deve incluir vários
Este artigo centra-se na avaliação
tipos de sequências, com diferentes
T2_HASTE_
T1_VIBE_3D
_Eco
técnica, requisitos e resultados
Parâmetros
T2_FISP_FS
parâmetros de aquisição (tabela 1) :
fse_FS
de gradiente
da CVRM em equipamentos de
1. Cor T2 FISP
1.5T e descreve as suas vantagens
e limitações.
A CVMR está indicada nos seguintes casos:
Como uma ferramenta complementar para a imagem latente
do cólon;

TR (ms)

676

4,56

3,1

TE (ms)

100

2,28

1,17

FLIP Angle (°)

90

64

10

Thickness
(mm)

6-7

4,5

1,5

Preferência em relação
à colonoscopia ótica incompleta;
Em doentes frágeis e/
ou idosos para excluir cancro colorretal em vez de
para detectar pólipos;
Em pacientes incapazes
de se submeter a
colonoscopia.
PREPARAÇÃO

Figura 1: Cor T1 VIBE+fs - 2 massas no cego com hipersinal antes

Os pacientes que têm contra
da administração de contraste
indicações gerais para a intra venoso
realização de ressonância
magnética, como pacemakers devem ser excluídos assim como os pacientes que têm prótese da anca ou material de osteossíntese na coluna devido aos artefactos consideráveis que provocam na região abdominal e pelve e
que podem impedir a obtenção de uma imagem de qualidade diagnóstica do cólon e/ou reto.
A preparação do paciente para equipamentos de 1.5T deve ser realizada com limpeza intestinal adequada, pois se esta for deficiente
podem resultar falsos-positivos (fezes simulando massas colorretais) ou falsos-negativos (lesões colorretais mascaradas por resíduos fecais).
A não distensão do cólon pode também simular espessamento da
parede do intestino, levando a possíveis erros de interpretação em
casos de inflamação ou até mesmo malignidade colorretal.
Tem sido proposta para a distensão do cólon a aplicação rectal de
diferentes agentes, incluindo fluidos à base de água, CO2, ou ar
ambiente.
Pode ser administrado um agente espasmolítico por via intravenosa para ajudar a prevenir espasmos intestinais, minimizar artefactos causados pelo peristaltismo e proporcionar maior nível de distensão intestinal.

2.
3.
4.
5.
6.

Ax T2 FISP
Ax T2 HASTE
Cor T1 VIBE + fs
Cor T1 VIBE + fs + Gad
Ax T1 VIBE + fs + Gad

O pós-processamento é realizado na aplicação específica
– cólon (figura 2) da estação
de trabalho onde se efetuam
reformatações multiplanares
(MPR), bem como uma imagens tridimensionais em volume rendering (VR) que possibilitam uma visualização
espacial do cólon em modo
cine (colonoscopia virtual)
através da marcação de dois
Figura 2: pós-processamento é
pontos de referência. Ao fazê
realizado na aplicação específica
-lo, obtém-se uma navegação
– cólon
automática em tempo real
que percorre o lúmen intestinal em qualquer sentido e que pode ser armazenada em suporte
digital. Além disso, o software oferece todas as funções necessárias para a avaliação das eventuais lesões. Permite ainda criar um
relatório de síntese que acompanha o exame. Este processo diagnóstico decorre aproximadamente em 10 minutos.
DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Dado o aumento da esperança média de vida e a indicação para
rastreio do cancro colorrectal a partir dos 50 anos de idade, a
CVRM é uma boa alternativa aos outros métodos utilizados, uma
vez que não é invasivo, tem alta sensibilidade em lesões colorretais
acima de 10mm, permite avaliação dos resultados extra cólon e não
inclui radiação ionizante. A sensibilidade pode ser aumentada através do desenvolvimento de métodos, como a otimização da limpeza do cólon e distensão, assim como a redução de artefactos respiratórios. O desenvolvimento de estudos de grande escala levará
provavelmente a uma maior aceitação deste método para detetar
patologias do cólon, incluindo seu uso em programas de rastreio
do cancro do cólon.
A CVRM tem como limitação lesões inferiores a 5mm e eventuais
artefactos.

PROCEDIMENTO, PROTOCOLO E PÓS-PROCESSAMENTO
É aconselhável um elevado contraste entre o lúmen intestinal e a
Carla Silva - Técnico de Radiologia do CHLC - Polo do HSJ
Paula Madeira - Técnica de Radiologia do CHLC - Polo do HSJ
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TC revela múmia no interior de estátua milenar de Buda
Os investigadores holandeses não queriam acreditar quando descobriram que, debaixo de uma estátua de Buda com cerca
de mil anos, havia um corpo de um monge mumificado.
Com a ajuda da Tomografia Computorizada (TC) e de uma equipa de técnicos do Centro Médico de Meander que
colaboraram neste projeto nos seus tempos livres, o especialista em arte budista, Erik Bruijn, fez a descoberta
surpreendente.
"O mais velho paciente de sempre", foi como os técnicos batizaram a estátua. Além da TC, que captou imagens do interior
do corpo, foi feita também uma endoscopia para determinar qual o conteúdo das cavidades torácicas e abdominais da peça.
O corpo escondido sob a superfície da estátua, supõem-se que pertença a um monge budista, da Escola Chinesa de

Meditação, que morreu na China por volta de 1100 A.C., de nome Liuquan. A investigação revelou ainda que os órgãos
internos de Liuquan foram removidos e substituídos por rolos de papel com "inscrições em caracteres chineses antigos",
anunciou o hospital.
A primeira vez que a estátua saiu da China foi para participar na exposição "Múmias: Vida depois da morte" que esteve
patente no Museu de Drents, na Holanda, no ano passado. Agora viaja até à Hungria, onde ficará exposta no Museu de
História Natural, até Maio. A descoberta, agora revelada, é de grande importância para os arqueólogos ocidentais, uma vez
que se trata da única múmia chinesa a que têm acesso os peritos. Estas descobertas que se têm feito em múmias de várias
partes do mundo, mais recentemente recorrendo a raios-X e TC (tomografia computorizada), permitem viajar ainda mais
longe – e assim perceber de que morreram ou como foram mumificados. Temos assim um bom exemplo de como a
medicina pode andar de mão dadas não só com as artes mas também com a arqueologia.
Andreia Duarte- Técnico de Radiologia do CHLC - Polo do HSJ
Isabel Sousa - Técnica de Radiologia do CHLC - Polo do HSJ

Risco Associado a Técnicas de Intervenção
Nos procedimentos de Intervenção. Técnicos de
Radiologia e de Cardiopneumologia integram
equipas multidisciplinares que diariamente se
vêm submetidos a riscos físicos e biológicos.
Prevenir e proteger o risco de exposição a estes
agentes é responsabilidade destes profissionais.
Cabendo-lhes a aplicação dos princípios de
“Justificação”, “Optimização” e Limitação de
Dose” às práticas médicas em Radiologia e Cardiologia de Intervenção, para os profissionais e
utentes.
A Comissão Organizadora convida a estarem presentes nesta manhã temática de dia 16 Maio.
Cristina Almeida
Isabel Carlos
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Arteriografia com Lipiodol
No tratamento do hepatocarcinoma, temos seis tipos de tratamento, três deles são
considerados paliativos:
- Quimioembolozação
- Bland embolization (embolização com partículas)
- Arteriografia com lipiodol
Outros três são curativos:
- Radiofrequência
- Micro-ondas
- Alcoolização
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Na arteriografia com lipiodol, nem sempre pode ser considerado um tratamento
paliativo. Em algumas situações consiste num exame de diagnóstico. O lipiodol é um
contraste oleoso (constituído à base de óleo de papoila). É utilizado quando existe
dúvidas quanto à sua localização e natureza do tumor. Este tem a particularidade de se
fixar às células do tumor (hepatocarcinoma) enquanto as outras células o libertam.
Quando existe captação imediata parte-se para a 2ª fase do tratamento que é a
quimioembolização. Quando existem dúvidas relativamente à captação do lipiodol é
efetuado um TC três semanas depois, visto que este contraste oleoso fica retido nas
células por mais tempo. Realiza-se um estudo abdominal sem contraste endovenoso e
oral.

9 de Maio - 9h
Anfiteatro do HSAC

Imagens de angiografia pre e pos-embolização

Imagens de TC pos-embolização e 3 semanas depois
Florbela Tecelão -Técnica de Radiologia do CHLC - Polo do HCC
Carla Higgs -Técnica de Radiologia do CHLC - Polo do HCC

Sessões Cientificas ADPI
19/05/15 - HSM
19/06/15 - HSAC

Não perca o poster mensal da ADPI em
exposição nos vários pólos do CHLC

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

