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Role of Senior Radiographer in Promoting a Patient Safety Culture
Knowing the safety culture of an organization is important to identify strengths and
opportunities for the improvement of patient safety.
Implementing a safety culture in the Area of Diagnostic Imaging (ADPI ) and his continuous improvement was a commitment made by all intervenient, using resources
efficiently and enabling her effective delivery to employees, promoting personal development based on accountability in order to achieve essential standards of good
practice .
Promoting a culture of patient safety in the ADPI was possible with teamwork, learning, and by putting the focus on the promotion and development of a policy that promotes voluntary notification. A safety culture is an informed culture.
The constitution of specific teams implied dedicated learning processes, knowledge
creation and versatility. Function as a system of internal control of the group itself,
are committed to performance results, having a specific set of skills, solution oriented.
The main role of the coordinator / manager in promoting a culture of
patient safety requires fostering confidence in order to promote the
participation of the whole team, sharing knowledge and experiences in
the process, delegating responsibility, motivating and encouraging
creativity.

Técnica Cristina Almeida
Coordenadora da ADPI do CHLC, E.P.E.
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Protocolo ATLS – Advanced Trauma Life Support
O Trauma continua a ser uma importante causa de mortalidade e
morbilidade em Portugal.
É reconhecido que para o Trauma existe um conjunto de
procedimentos, que realizados numa fase precoce, reduzem as
complicações e a mortalidade que lhe estão associadas.
ATLS- Advanced Trauma Life Suport
É um método que estabelece prioridades no tratamento do
politraumatizado.

avaliadas e tratadas se deve prosseguir para a letra seguinte, se a
situação clínica do traumatizado se agravar retrocede-se para o “A”.

ABCDE da
avaliação do
traumatizado

E-EXPOSITION:
controlo
ambiental
(prevenir
hipotermia)

Tem como base três premissas:

D-DEFICIT
NEUROLOGIC:

1-Tratar a maior ameaça à vida do doente.

avaliar estado
neurológico(escal
a de Glasgow)

2-O tratamento adequado para o caso presente deve ser aplicado,
mesmo sem o diagnóstico definitivo
3-Não é necessário o historial clínico detalhado do doente para
começar a avaliação e o tratamento.
História do ATLS
Em 1976 um avião, onde viajava um médico ortopedista e a família,
teve um acidente, a esposa faleceu de imediato, ele e 3 filhos
ficaram gravemente feridos e foram assistidos no hospital local.
Apesar de terem sobrevivido, ele considerou que a diferente
abordagem efetuada aos vários traumatizados no hospital, era
insuficiente e não sistematizada, conduzindo a dificuldades
acrescidas no posterior tratamento e recuperação das diferentes
lesões inerentes ao doente politraumatizado.
Surgiu assim em 1978 o primeiro curso ATLS que apresentava um
sistema para avaliação de trauma que foi melhorado ao longo do
tempo e neste momento é usado em centros de trauma em mais
de 50 países.
Em Portugal existe desde 1999, sob a orientação da Sociedade
Portuguesa de Cirurgia, é regulamentado pela Circular Normativa
Nº: 07/DQS/DQCO DATA: 31/03/2010 – NORMA.

A-AIRWAY:
avaliar via
aérea com
imobilização
c.cervical

BBREATHING:
CCIRCULATION:
Manter
circulação e
controlar
hemorragias

manter
respiração e
ventilação

Avaliação Secundária
Reavaliação pormenorizada do doente, “da cabeça aos pés”, sendo
diagnosticadas e tratadas lesões não emergentes e solicitados outros
exames radiológicos (por ex. TAC)
Radiologia no Protocolo Atlas
O protocolo radiológico é composto por radiografia de Tórax AP; Bacia
AP e perfil da Coluna Cervical, realizadas na Sala de Emergência
durante ou após a avaliação primária.

Efetuado durante/após
1ªavaliação
Avaliação de pneumo/hemo tórax
Avaliação de cateteres; drenagens

Efetuado durante/após 1ªavaliação

Protocolo ATLS:

Avaliação de toda a coluna cervical

São feitas 2 avaliações ao doente:

(C0-C7) para garantir segurança na

Na avaliação primária as lesões mortais são diagnosticadas
e tratadas.
Na avaliação secundária são tratadas as restantes lesões
Avaliação Primária

mobilização do doente

Efetuado durante/após
1ªavaliação

Na primeira avaliação é usada a mnemónica ABCDE, para a equipa
ter presente a ordem de importância das lesões potencialmente
fatais.

Fraturas da pélvis podem indicar

Apenas quando todas as lesões correspondentes a uma letra estão

maciças

trauma fechado do abdómen
associado a hemorragias

RESUMO

TRs do CHLC—HSJ Lucia Bravo e Olga Miranda
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Importância da TAVI em doentes idosos - A nossa experiência
A Doença Valvular Aórtica, representa atualmente, uma causa significativa de morbilidade e mortalidade,
especialmente em idosos. (1). A progressão da doença até ao aparecimento dos
primeiros sintomas é lenta, contudo após a instalação, resulta numa taxa de mortalidade
superior a 50% nos primeiros 2 anos.(1)
Estima-se que afete em Portugal mais de 20.000 pessoas. As melhorias farmacológicas
são limitadas e não evitam complicações. Até à pouco tempo, só existia o tratamento
cirúrgico com substituição da válvula aórtica. Recentemente, o aparecimento da
substituição percutânea da válvula aórtica (TAVI), surge como a única opção de
tratamento da estenose aórtica em doentes recusados para cirurgia. (2)
Com o tempo, os procedimentos TAVI tornaram-se menos agressivos, menos
complexos e com menos complicações. Para tal, contribuíram a seleção cuidada
dos pacientes, o desenvolvimento tecnológico a nível dos materiais, dos métodos
de imagem (TC, ECO e Angiografia) bem como a experiência dos operadores. (2)
A Angiografia como método de imagem, reveste-se de grande utilidade na seleção,
exclusão e implantação percutânea da válvula aórtica. (3) O Laboratório de Hemodinâmica
do Hospital de Santa Marta, iniciou esta técnica em Dez. de 2009, contabilizando
atualmente 67 implantações com uma taxa de sucesso técnico de 95,5%,
numa população idosa com 79,6 anos de média de idade, com elevada
comorbilidade (Disfunção Ventricular 59%, Doença Coronária 53%, IRC 35% e DM 37%),
e que teria uma mortalidade cirúrgica estimada de 16,6% (EuroScore logístico).
A cirurgia é considerada o goldstandard, contudo em pacientes inoperáveis ou com
elevado risco cirúrgico, a TAVI tem mostrado bons resultados hemodinâmicos e clínicos,
oferecendo uma melhoria na qualidade e sobrevida dos pacientes. (1)
Carlos Silva – T.R. CHLC
Ana Carina Silva – T.R.CHLC

Trabalho por turnos: Implicações na saude e na alimentação
Artigo de Revisão
Efeitos na saúde do trabalho por turnos
Na Europa, aproximadamente um em cada cinco trabalhadores, trabalha por turnos. O trabalho por turnos não segue
o padrão normal e convencional das 8 horas de trabalho
diurno e inclui turnos noturnos, trabalho por turnos rotativos, e/ou horas irregulares de trabalho.1
Comparativamente aos indivíduos que trabalham tradicionalmente durante o dia, os trabalhadores por turnos podem
apresentar um risco mais elevado de determinadas condições, nomeadamente obesidade, diabetes tipo 2, doença
cardiovascular, problemas digestivos, distúrbios do sono,
depressão e défice de vitamina D (devido À exposição
solar).2–5 A título de exemplo, estima-se que o trabalho por
turnos aumente o risco de doença coronária em 40%. 4
Distúrbios metabólicos

ingestão de refeições devido ao trabalho por turnos, mas
podem também refletir distúrbios metabólicos mais profundos.5 Essencialmente, o trabalho noturno vai contra o ritmo
circadiano do organismo, também conhecido como relógio
biológico, um conjunto de flutuações fisiológicas distintas
ao longo das 24 horas do dia relacionadas com a luz solar e
a temperatura.3 Um estudo recente evidenciou que a restrição prolongada do sono e a rutura circadiana alteram o
metabolismo, diminuindo a taxa metabólica de repouso e
elevando os níveis de glicose no sangue (resposta insulínica
inadequada após uma refeição), contribuindo, desta forma,
para o aumento do risco de obesidade e diabetes.6 O stress
psicossocial e a inatividade física podem, adicionalmente,
contribuir para os referidos distúrbios metabólicos. 3

TR Inês Santos (CHLC- HSJ)
TR Teresa Leandro (CHLC-HSJ)

Alguns destes problemas de saúde podem, em parte, estar
relacionados com o estilo de vida e padrão irregular de
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Osteodensitometria Óssea em Pacientes com Hiperparatiroidismo
O Hiperparatiroidismo é uma doença
caracterizada pelo aumento na reabsorção e deformação óssea podendo
ser de 3 tipos: primário, secundário
ou terciário.
O Hiperparatireoidismo primário é a
causa mais frequente de hipercalcemia que, geralmente é provocado
pela presença de um Adenoma Paratireoidiano.
O diagnóstico diferencial deste distúrbio verifica-se nas análises clínicas
com o registo do aumento do nível
da paratormona (PTH) e do cálcio
sérico. Por outro lado, quando o cálcio sérico tende a diminuir abaixo
das concentrações normais, como
nos casos de Nefropatia Crónica ou
de Deficiência de Vitamina D, ocorre
o Hiperparatireoidismo secundário.
O Hiperparatireoidismo terciário
ocorre no decorrer de um período
prolongado de Hiperparatireoidismo
secundário, ocorrendo o desenvolvimento de autonomia na secreção de
PTH, com consequente hipercalcemia.
Neste sentido, os Métodos de Imagem podem caracterizar estas alterações ósseas (osteopenia) que podem
incluir reabsorção e esclerose de inúmeros locais no sistema esquelético.
Atualmente, o achado radiológico
mais comum no quadro clínico de
Hiperparatiroidismo primário é a
osteopenia, que pode ser generalizada ou assimétrica. As trabéculas finas
perdem-se inicialmente, ao mesmo
tempo que ocorre um espessamento
trabecular. Estima-se que cerca de 30
-50% da densidade óssea é perdida e
é demonstrada nas radiografias de
Estadiamento e evolução. No entanto, a Osteodensitometria surge como
um método complementar à Radiologia Convencional uma vez que permi-

te quantificar a densidade óssea,
caracterizando assim o quadro de
osteopenia.
Como já referido, os achados adicionais à osteopenia incluem a reabsorção óssea, o que pode ocorrer em
diferentes locais anatómicos. A reabsorção óssea pode ser classificada
como subperiosteal, intracortical,
trabecular, endosteal, subcondral,
subligamentar, ou subtendinousa.
A reabsorção óssea subperiosteal é Legenda:
um sinal precoce do quadro clínico Posicionamento para a realização da
de Hiperparatireoidismo, e este Osteodensitometria do Punho
achado radiológico é caracterizado
por erosões marginais, com reabsorção do osso adjacente e esclerose. O
processo de reabsorção subjacente
pode progredir para um completo
desaparecimento cortical.
Embora a reabsorção óssea subperiosteal possa afetar muitos locais, o
mais comum no Hiperparatireoidismo é na região das falanges médias
dos dedos, indicador e médio, principalmente no seu aspeto radial.
Nesta linha de pensamento, sabendo
que os pacientes com Hiperparatiroidismo manifestam os primeiros sinais
de reabsorção óssea nas extremidades dos dedos e só depois se manifesta noutros locais anatómicos.
A Osteodensitometria da Coluna
Lombar, Colo do fémur e Punho vêm
trazer uma mais-valia na caracteriza- Legenda:
demostrando
a
ção da densidade óssea dos mesmos Radiografia
pacientes a fim de se adequar a tera- reabsorção subperiosteal das
pêutica mais adequada no contexto falanges dos dedos.
clínico.

Isabel Fernandes TR CHLC-HSAC
Paulo Aroeira TR CHLC-HSAC
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O contributo da Osteopatia no mundo da Imagiologia
A dismetria dos membros inferiores, é considerada uma
disfunção/ anomalia, que afecta muitas crianças e adultos
que pode ser de origem estrutural e funcional. No serviço de
Imagiologia do HDE, surgem com frequência casos desta
natureza.
Verifica-se, que no pedido médico efectuado, na sua maioria
pela Ortopedia não vem referido o valor da compensação a
utilizar.
Neste sentido, e de forma a apurar o comprimento dessa
dismetria e assim conseguir-se realizar o radiograma com a
compensação necessária, aplica-se o teste estático e dinâmico, desenvolvido pela Osteopatia.
Na Osteopatia aparecem muitos casos clínicos em que se
verifica dismetria dos membros inferiores. O Osteopata, na
prática clínica diária, faz este tipo de avaliação aos pacientes de modo a conseguir obter um diagnóstico fidedigno.
O teste estático e dinâmico é efectuado em duas fases:
Na primeira fase o paciente encontra-se em ortostatismo e
o terapeuta coloca-se posteriormente ao mesmo com os
polegares nos grandes trocânteres e avalia se existe desnível. Se for positivo este teste, verifica-se a existência de
uma perna curta verdadeira.
Na segunda fase realiza-se o teste para auferir o valor da
dismetria com objectivo de estabelecer o plano de tratamento. Para o efeito, são efectuados os seguintes procedimentos técnicos (fig.1):
Colocar o paciente em decúbito ventral (DV), com a
cabeça e coluna cervical alinhados com o plano sagi-

tal;
Membros superiores ao longo do corpo apoiados na
mesa;
Membros inferiores em extensão (os pés devem ficar
ligeiramente fora da marquesa);
O terapeuta faz uma pequena tração dos membros
inferiores ao nível das tibio-társicas com rotação
externa dos pés;
Medir a distância que vai do calcâneo mais cefálico
ao contralateral (a diferença existente entre os calcâneos corresponde ao valor da dismetria).
Conclusão:
Os valores de dismetria obtidos, com recurso ao teste estático e dinâmico, desenvolvido na área da Osteopatia, aplicado no departamento de imagiologia do HDE, indiciam que o
método pode ser utilizado no despiste da dismetria dos
membros inferiores.
Conclui-se ainda, que o papel da Imagiologia, Osteopatia e a
Ortopedia são importantes na avaliação
Fig.1
de casos clínicos desta natureza.

Já parou para RESPIRAR?!

Carla Ferreira (TR CHLC)
José Carvalho (TR CHLC/Osteopata)

Florbela Tecelão– TR CHLC
Madalena Sampaio-TR CHLC

Pode parecer ridículo mas neste mundo em que vivemos, com o tipo de vida que temos, quase nos esquecemos de
respirar corretamente e de escutar o nosso bater do coração.
É muito frequente termos uma dor incomodativa ou uma área mais tensa e não é preciso fazer grandes esforços para
atenua-la. Basta pararmos, um pouco, concentrarmo-nos em nós e respirar, simplesmente respirar!
Uma boa respiração, nem que seja apenas durante alguns minutos, pode começar a fazer a diferença. É importante
reservarmos algum tempo do nosso dia para tal.
E porque não fazer uma pequena pausa para respirar?!
Respirar bem é duplamente importante, não só permite um certo relaxamento como também alimenta o corpo com
oxigénio. A grande maioria das pessoas utiliza apenas um terço da capacidade pulmonar.
Uma respiração suave e profunda permite encher os pulmões de forma mais eficiente, o que mantem as células
saudáveis e o nosso cérebro mais concentrado e alerta. Como a respiração é algo tão natural, praticada interruptamente,
acabamos por não lhe dar importância. Podemos perder algum tempo do nosso dia a tentar respirar corretamente,
através da seguinte técnica de respiração:
Respire lenta, profunda e suavemente
Inspire pelo nariz sinta o ar frio a entrar pelas narinas, enchendo bem peito de modo a expandir o abdómen.
Liberte o ar delicadamente pelo nariz, sentido o ar quente e húmido a sair pelas narinas.
Em momentos de tensão, angustia, dor, stress e ansiedade podemos utilizar um exercício simples que nos pode ajudar
nestas situações:
Sente-se de um modo confortável, encoste bem as costas numa cadeira. Abra o peito, afaste os ombros das orelhas de
forma a ficarem relaxados. Mantenha o queixo levemente erguido e alinhado e, solte os braços. Coloque o dorso da mão
direita sob a palma da mão esquerda deixando as pontas dos polegares tocarem- se suavemente. Relaxe o rosto, maxilar
e os dentes (e se poder faça um sorriso).
Feche os olhos e muito lentamente faça uma contagem mental.
Ao inspirar conte de 1 a 2 e encha bem o peito de ar.
Ao expirar conte de 1 a 4. O número quatro deve ser, bem longo e lento, uma vez que serve para expirar o resto do ar.
Desta forma fará um ciclo respiratório completo.
RESPIRAR é viver. Sobrevivemos alguns dias sem comer e sem beber mas apenas alguns segundos sem RESPIRAR!
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A ADPI assinalou a comemoração da descoberta dos raios-X
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29 de Novembro
Encontro de Radiologia de
Intervenção no Centro HepatoBiliar do CHLC – Polo do HCC.

Congresso Mundial de
Radiologia—
Radiologia—RSNA 2014,
Chicago, EUA.

Dezembro 2014
Sessões Cientificas ADPI
20/12/13– HCC

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

