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NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

A Direção Geral da Saúde recomenda a adoção de medidas gerais de prevenção destinadas à 

população em geral e medidas específicas para pessoas mais vulneráveis aos efeitos do calor, 

onde se incluem crianças, idosos, portadores de doenças crónicas, pessoas que desenvolvem 

atividade no exterior, expostos ao sol e/ou ao calor, praticantes de atividade física, pessoas 

isoladas e em carência económica e social.    

 Para se proteger dos efeitos negativos do calor tenha em atenção as seguintes 

recomendações: 

· Mantenha o corpo hidratado e fresco;  

· Mantenha-se protegido do calor; 

· Utilize protetor solar com fator igual ou superior a 30; 

· Evite a exposição directa ao sol entre as 11:00 e as 17:00; 

· Mantenha a casa fresca; 

· Mantenha-se especialmente atento e proteja-se se tiver algum problema de saúde; 

· Mantenha-se em contacto e atento aos outros; 

· Mantenha-se informado. 

 

Email: geral@dgs.pt 

 

O Serviço de Diagnóstico por Imagem deseja um Saudável descanso e Boas Férias 

Cristina Almeida - Coordenadora Técnica 

Agosto 2017 

Implantação Percutânea do Dispositivo para 

Redução do Diâmetro do Seio Coronário – REDUCER  

O Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) realizou, no dia 26 de Maio, pela primeira vez na 

Península Ibérica, um procedimento minimamente invasivo, que consiste na implantação do 

dispositivo “Reducer” no seio coronário em doentes com angina de peito. 

O “Reducer” é um dispositivo em aço inoxidável, em forma de ampulheta, com a finalidade de 

restringir o fluxo no seio coronário. Este dispositivo é implantado através de uma veia jugular 

(veia do pescoço), através de uma bainha 9F, sob controlo angiográfico e apenas com aneste-

sia local, e conduzido até à aurícula direita e seio coronário, onde é expandido com balão. O 

Reducer provoca aí um estreitamento focal que, aumentando a pressão no seio coronário pro-

voca uma redistribuição do sangue das áreas bem irrigadas do músculo cardíaco para as 

áreas mal irrigadas, zonas que estão em isquemia e que produzem a dor cardíaca típica, angi-

na de peito. 

O Reducer destina-se aos doentes que mantêm angina sob 

terapêutica farmacológica e que já não são candidatos a 

revascularização cirúrgica ou percutânea (por maus vasos 

distais, doença coronária difusa, etc). 

As contraindicações são as alterações anatómicas do seio 

coronário que não permitem a implantação deste dispositi-

vo, a presença de uma pressão na aurícula direita maior a 

15mmHg e quando a isquémia tem origem sobretudo no 

território da coronária direita (a drenagem do território da 

coronária direita faz-se muito próximo do óstio do seio co-

ronário, pelo que o Reducer ao ser colocado mais distal-

mente não exerce qualquer efeito sobre este território).  

Ana Carina Silva, Vânia Santos e Dina Almeida -  Técnicas de Radiologia do CHLC– Polo HSM 

mailto:geral@dgs.pt
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A Imagiologia Médica é uma especialidade complexa que 

engloba neste Centro Hospitalar a Radiologia e a Neurorra-

diologia.  

As profissões que a integram têm demonstrado ao longo do 

desenvolvimento desta especialidade uma capacidade 

constante de adaptação aos requisitos de processos, às 

novas tecnologias, à otimização da gestão de recursos e aos 

planos de priorização e segurança de profissionais e  paci-

entes. A obtenção de imagens dos diversos órgãos e siste-

mas, utilizam diversas metodologias para fins de diagnósti-

co e terapêutica com utilização de  radiações ionizantes 

(Radiologia, Tomografia Computorizada, Fluoroscopia) e não 

ionizante (Ultrassonografia e Ressonância Magnética). 

O objetivo deste documento de divulgação incide apenas 

nas aplicações com utilização de radiações ionizantes, no-

meadamente na difusão de uma publicação que serve de 

guia de orientação e caracterização para os Países da União 

Europeia e que se tornará vinculativa para a Legislação Por-

tuguesa depois da sua transposição. 

O mais recente e mais importante quadro legislativo Portu-

guês (tabela1) resultante da transposição para o ordena-

mento jurídico interno relativos às Diretivas Europeias 

(EURATOM, Comunidade Europeia da Energia Atómica) para 

proteção contra a radiação ionizante (RI) em aplicações mé-

dicas neste âmbito, é a seguinte: 

Neste momento está a decorrer a transposição para a legis-

lação Portuguesa da Diretiva nº 2013/59/EURATOM que foi 

adotada a 5 de dezembro de 2013 e fixa as normas de se-

gurança de base relativas à proteção contra os perigos re-

sultantes da exposição a RI, procedendo à revisão de cinco 

diretivas: as Diretivas nº 89/618/EURATOM, 90/641/

EURATOM, 96/29/EURATOM,97/43/EURATOM e 

2003/122/EURATOM. O prazo de transposição culmina a 6 

de fevereiro de 2018. 

Diferentes intervenientes em várias iniciativas tentaram 

alertar para a importância de prevenir e refletir nas altera-

ções da diretiva no que respeita ao domínio das exposições 

a radiações ionizantes em medicina e neste momento Por-

tugal, tem criada uma comissão que se responsabiliza por 

cumprir este prazo, definido pela Comunidade Europeia. 

Dado que todos devemos estar elucidados e ser potenciais 

detentores da informação cientifica e jurídica que abrange a 

nossa profissão, esta diretiva pode ser consultada 

em:  http://data.europa.eu/eli/dir/2013/59/oj, contribuin-

do assim para o acompanhamento e evolução das recomen-

dações Europeias no âmbito da proteção contra os perigos 

resultantes da exposição a radiações ionizantes.  

Literacia no Direito em Imagiologia Médica  
Promover a Capacidade Individual de Interpretar  

a Legislação nas Aplicações de  Imagiologia Médica 

Paula Madeira - Técnica de Radiologia do CHLC - Polo HSJ 

Tabela 1- Quadro Legislativo Português  

Decreto-Lei 165/2002  

regulamentos de segurança de base para a proteção da saúde dos trabalhadores e do público em geral contra os peri-

gos resultantes das radiações ionizantes 

Decreto-Lei 167/2002  

Quadro jurídico para a autorização de serviços no domínio da proteção contra os perigos resultantes das radiações ioni-

zantes 

Decreto-Lei 180/2002 

Regras relativas à proteção da saúde das pessoas contra os perigos resultantes de radiações ionizantes em exposições 

radiológicas médicas e transpõe para o ordenamento jurídico interno a Diretiva n.º 97/43/EURATOM, do Conselho, de 

30 de Junho, que aproxima as disposições dos Estados-Membros sobre a matéria. 

Decreto-Lei 222/2008  

(como segunda alteração da Lei 9/1990 e parcialmente transpõe a parte D de 96/29 lei / EURATOM) 

Decreto-Lei n.º 227/2008, de 25 de Novembro 

Define o regime jurídico aplicável à qualificação profissional em proteção radiológica, transpondo para a ordem jurídica 

interna as disposições correspondentes em matéria de peritos qualificados da Diretiva n.º 96/29/EURATOM, do Conse-

lho, de 13 de Maio, que fixa as normas de segurança de base relativas à proteção sanitária da população e dos traba-

lhadores contra os perigos resultantes das radiações ionizantes. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2013/59/oj
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Doença de Sever 

A Apofisite do calcâneo, mais conhecida como enfermidade 

de Sever que foi quem a descreveu em 1912, apresenta-se 

por ser uma dor no calcanhar das crianças, causada por 

uma lesão da cartilagem. O calcâneo desenvolve-se em du-

as partes, unidas por cartilagem, até que o osso endureça 

completamente, 

entre os 8 e os 

16 anos. Ambas 

as partes estão 

unidas por uma 

cartilagem que é 

mais mole que o 

osso podendo 

romper a cartila-

gem causando 

dor, quando sujeito a consideráveis tensões por se encon-

trar a meia distância entre o sistema aquileo-calcaneo-

plantar. 

Na anamnese do paciente, questiona-se a prática de activi-

dade física de impacto (ex.º futebol). Se o paciente apresen-

tar dor ao longo dos bordos do calcanhar, fazendo com que 
caminhe apoiando o peso do corpo no bordo lateral do pé. 

Um ligeiro edema e calor ao tacto, dificuldade em praticar 

as suas actividades físicas habituais, pode estar-se perante 

os sintomas da doença de Sever. 

É uma patologia resultante do processo de crescimento e 

que afecta as raparigas entre os 8 e os 13 anos e os rapa-

zes entre os 10 e os 15 anos. 

Diagnóstico 

É essencial uma 
boa avaliação clíni-

ca do pé e tornoze-

lo para ajudar no 

diagnóstico da do-

ença de Sever. Po-

de-se recorrer ao 

raio-x para excluir 

uma fractura óssea 

como causa da dor, 

no entanto estas poderão não ser totalmente úteis visto que 

não podem detetar a lesão da cartilagem. A imagem radioló-

gica do pé de perfil por vezes informa-nos sobre aumento da 

densidade da cartilagem posterior do calcâneo. 

Os fatores predisponentes para esta lesão ocorrer são: 

- O genu varo 

- O varo subastragalino 

- A supinação do antepé 

Tratamento Osteopático 

Técnicas fasciais profundas ao longo do tríceps sural e fás-

cia plantar; 

Estiramento do tríceps sural e das cadeias musculares do 

membro inferior; 

Criomassagem no ponto de dor; 

Tratamento osteopático do pé, tibiotársica e das cadeias 

articulares implicadas neste processo: 

Manipulação posterior do ilíaco homolateral para aliviar a 

tensão das cadeias musculares ; 

Kinesiotaping aplicado nos isquiotibiais e tríceps sural. 

É benéfico o uso de palmilhas personalizadas em ambos os 

sapatos. Isto fará com que diminua a pressão sobre o ten-

dão de Aquiles. 

Paciente em casa 

Repouso da atividade desportiva durante pelo menos 3 se-

manas, todavia este repouso não será total poderá treinar 

apenas e exclusivamente durante o tempo permitido pela 

lesão e não exceder-se. 

Se estiver sujeito a grande esforço de tensão muscular po-

derá ser aconselhado a tomar magnésio. 

Evitar realizar desporto, durante a recuperação, em terrenos 

duros. 

Sempre que necessitar poderá massajar com gelo a zona 

álgica. 

Carla Ferreira e José Carvalho - Técnicos de Radiologia do CHLC - Polo HDE 

A Neurorradiologia de Intervenção do Centro Hospitalar de Lisboa Central está de 

parabéns!  

Tendo como coordenador o Dr. Joao Reis, a equipa composta por médicos, técnicos 

de radiologia e enfermeiros, foi reconhecida como centro de referencia para Neuror-

radiologia de Intervenção na Doença Cardiovascular. 

Os Centros de Referência constituem o patamar mais elevado de diferenciação de 

prestação de cuidados no Sistema de Saúde português, podendo vir a integrar as 

redes de referenciação europeias. Por seu turno, as redes europeias constituem uma 

primeira etapa para a constituição de um sistema de cuidados hospitalares de âmbi-

to europeu onde poderão circular doentes de diferentes nacionalidades. 

O Centro foi reconhecido oficialmente por critérios de casuística, diferenciação dos seus profissionais, equipamentos mé-

dicos e qualidade dos resultados disponíveis e resultam de uma avaliação pública e técnica num processo de candidatura 

voluntária. 

As áreas escolhidas representam sectores do conhecimento médico de elevada diferenciação, exigindo equipas multidisci-

plinares altamente especializadas e equipamentos médicos inovadores. 

https://clinicadepodologia.pt/servicos/podopediatria/
https://clinicadepodologia.pt/servicos/palmilhas/
http://www.priberam.pt/dlpo/tend%C3%A3o%20de%20Aquiles
http://www.priberam.pt/dlpo/tend%C3%A3o%20de%20Aquiles


Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física,  

da Saúde e do Bem-Estar 

Página 4 

A inatividade física é considerada como um dos principais 

fatores de risco para as doenças crónicas não 

transmissíveis. Considerando a relevância deste problema 

de saúde pública, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda a adoção de instrumentos estratégicos nesta 

área que facilitem a organização dos serviços, a formação 

de profissionais e a distribuição de recursos para a 

promoção da atividade física criando condições favoráveis 

a ambientes promotores da mesma nos locais onde as 

pessoas vivem e trabalham e que reconheçam as 

vantagens de ter um estilo de vida mais activo, 

diminuindo o sedentarismo (ENPAF 2016-2025) 

Esta estratégia tem por base 9 metas globais 

estabelecidas no Plano de Ação Global da OMS para a 

Prevenção e Controlo de Doenças Não-Transmissíveis 

2013-2020  

Em 2013,a Direção Geral da Saúde (DGS) realizou, com o 

apoio da Região Europeia da OMS, através do Programa 

Nutrition, Physical Activity and Obesity, uma Reunião de 

Consenso sobre Orientações para a Recomendação de 

Atividade Física. Participaram nesta reunião peritos 

nacionais da área da atividade física e da HEPA Europe 

(European Network for the Promotion of Health-Enhancing 

Physical Activity), representantes do Ministério da 

Educação e Ciência, do Instituto Português do Desporto e 

da Juventude, profissionais de saúde, profissionais de 

atividade física e os representantes da DGS. Tendo em 

conta a importância da temática e a necessidade de 

trabalho intersetorial, terá um período de vigência 2016-

2025. Esta janela temporal permite estabelecer objetivos 

estratégicos e promover o benchmarking com a European 

Region Physical Activity Strategy 2016–2025, para a 

partilha de boas práticas.  

Foram analisados os constrangimentos e as 

oportunidades para a promoção da atividade física a nível 

nacional, designadamente o papel decisivo que pode ser 

desempenhado pelos diversos profissionais de saúde, em 

especial, os dos cuidados de saúde primários, no 

aconselhamento apropriado aos utentes. 

 Considerou-se fundamental a construção de uma Estratégia 

Nacional de Promoção da Atividade Física na área da saúde, 

para a redução do sedentarismo e promoção de um estilo de 

vida saudável devido à sua importância na prevenção das 

doenças crónicas não transmissíveis e os seus efeitos 

benéficos em muitas doenças, perspetivando o “exercício 

como medicamento”.  

No que respeita à implementação, será adotada uma 

abordagem combinada, em que ambas as dimensões, 

políticas centrais (top-down), e atores no terreno (bottom-up) 

são importantes para a implementação bem-sucedida da 

EIXOS ESTRATÉGICOS  

Cidadania em Saúde 

Adotar estratégias que promovam a redução do sedentarismo e a prática de ativi-

dade física ao longo do ciclo de vida e que incentivem a participação de todas as 

pessoas, reduzindo as iniquidades no acesso, promovendo um verdadeiro concei-

to de Health in all policies. 

Equidade e Acesso Adequado aos 

Cuidados de Saúde 

Incentivar o desenvolvimento e implementação de estratégias que sejam centra-

das na redução do sedentarismo e das barreiras à prática de atividade física e 

promover compromissos intersetoriais e intervenções multidisciplinares. 

Políticas Saudáveis 

Promover estratégias centradas na capacitação para a promoção da atividade 

física destinadas aos profissionais e serviços que interagem diretamente com as 

pessoas, em particular os da saúde. 

  

Qualidade na Saúde 

Usar estratégias baseadas em evidência científica que contribuam, através da 

sua monitorização e avaliação, para o reforço da produção de informação e in-

vestigação de qualidade neste domínio. 
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ENPAF.  

Importa assim, não só combinar as abordagens de forma 

a possibilitar que as linhas gerais da Estratégia 

apresentem flexibilidade para considerar as 

especificidades locais, aquando da sua implementação, 

potenciando os principais pontos fortes e minimizando as 

fraquezas, assim como, considerar em todos os 

momentos, contextos e atores o conceito de Health in All 

Policies. National Strategy for the Promotion. 

A implementação conta com: 

Uma Comissão de acompanhamento, à qual cabe propor 

medidas que potenciem a implementação e 

desenvolvimento da ENPAF  

Estruturas regionais e pontos focais com a finalidade de 

desenvolver uma estrutura com as autoridades 

regionais de saúde. Esta estrutura será 

operacionalizada pela designação de pontos focais. 

Desenvolvimento de programas ou ações, onde a  ENPAF 

deve promover a disseminação de boas práticas 

(nacionais e internacionais) e linhas orientadoras, 

potenciando o desenvolvimento de programas ou 

ações no âmbito da investigação, promoção e da 

formação na “Atividade Física, Saúde e Bem-estar”. 

Health in all policies, onde o trabalho intersectorial será 

um imperativo não só para o desenvolvimento de 

programas e ações decorrentes da ENPAF, mas 

também na sua implementação. Assim, o trabalho 

com estruturas interministeriais, potenciará a 

importância da atividade física, permitindo ainda 

considerar a sua promoção em todas as fases do 

ciclo de vida, independentemente do contexto. A visão 

comum e alargada promoverá a equidade numa 

perspetiva da “atividade física para todos”. 

Assim, é imperativo o desenvolvimento de um conjunto 

alargado de atividades orientadas para a diminuição do 

sedentarismo e para o incentivo à prática regular da 

atividade física. Neste sentido, são definidos objetivos e 

áreas de intervenção, fixando-se prioridades, relacionadas 

com o âmbito da atuação dos serviços de saúde, dos seus 

parceiros e das instituições que podem influenciar a 

saúde e o bem-estar das populações. Neste sentido foram 

também definidos objectivos relacionados com: 

i. Promoção da atividade física - Promover a atividade 

física e sempre que possível, potencializar as 

oportunidades de redução do sedentarismo e promoção 

da atividade física, através da promoção, comunicação e 

educação para a saúde; 

ii. Profissionais de saúde – Promover a atividade física 

através do profissional de saúde. Na sua relação com o 

utente, tem uma posição privilegiada para a promoção da 

atividade física, dada a proximidade e o conhecimento do 

utente, nas suas diversas caraterísticas e problemas de 

saúde: 

Promoção da atividade física entre profissionais de 

saúde; 

Orientações gerais sobre a atividade física de acordo 

com as principais morbilidades; 

Formação sobre o aconselhamento de atividade física; 

Trabalho de parceria promovendo o desenvolvimento 

de redes de cooperação entre profissionais, serviços, 

estruturas e projetos de diversas áreas, que possam 

responder às necessidades identificadas pelos 

profissionais de saúde. 

iii. Trabalho Intersectorial - Promover a atividade física 

através de parcerias com diversas instituições e entidades. 

No âmbito da presente Estratégia poderá ser definido um 

plano de ação intersectorial que inclua: 

O reforço dos mecanismos de comunicação entre os 

diferentes atores e instituições dos sistemas de saúde 

e escolar, designadamente os profissionais de saúde, 

docentes, alunos e famílias; 

Possibilidade de monitorização dos níveis de aptidão 

física das crianças e jovens, designadamente por via 

do Programa FITescola.  

iv. Investigação - Promover a atividade física através da 

promoção de investigação capaz de fornecer um conjunto de 

dados significativos, que permitam o desenho das 

intervenções e a sua monitorização. 

Para que as estratégias de intervenção possam ser 

eficazmente definidas, é fundamental conhecer a realidade 

relacionada com a prática da atividade física em Portugal, 

nomeadamente a prevalência das pessoas que a realizam, 

com que regularidade, durante quanto tempo, tipos de 

atividade física preferidos, dificuldades detetadas, assim 

como as razões que condicionam as pessoas a não realizar 

atividade física. 

v. Monitorização -Promover a atividade física através de 

abordagem combinada da implementação da presente 

Estratégia e a importância da integração transversal e 

multisetorial de Health in All Policies, é importante a 

implementação de uma estrutura de avaliação, em 

consonância com as metodologias utilizadas em outros 

países europeus. 

A presente Estratégia tem o mesmo período de vigência do 

documento da OMS (2016-2025).  

A criação de um Grupo para a Monitorização da Estratégia 

será concretizada, composto por representantes nacionais de 

diferentes áreas, com uma composição intersectorial e 

multidisciplinar. 

 

Relatório completo disponível em www.dgs.pt 

Cristina Almeida -  Coordenadora Técnica DPI do CHLC  

http://www.dgs.pt


Página 6 

Desde muito cedo na História da Humanidade e um pouco 

por todo o Mundo foram surgindo referências à Fertilidade, 

ou seja, à capacidade de um indivíduo se reproduzir, reflec-

tindo, assim, o facto de esta ser encarada globalmente 

como um dos grandes anseios das populações e como 

condição essencial para que estas se desenvolvam. Contu-

do, nem todos os casais que desejam uma gravidez irão 

conseguir esse objectivo espontaneamente e uma porção 

desses indivíduos necessitará de intervenção médica para 

o fazer. 

 

Neste contexto, em 1991, a infertilidade foi considerada 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um pro-

blema de saúde pública, definindo-a como uma doença do 

sistema reprodutivo traduzida na incapacidade de obter 

uma gravidez após 12 meses ou mais de relações sexuais 

regulares e sem uso de contracepção.  

 

A infertilidade é, uma das mais importantes doenças con-
temporâneas, pela sua progressão crescente e pelas suas 

implicações sociais e individuais (depressão, ansiedade, 

hostilidade e perturbações da lucidez), a falência da repro-

dução é um importante problema de saúde pública, porque 

se reveste de significativas repercussões sociais, económi-

cas e demográficas. 

Estima-se que a infertilidade conjugal atinja, nas socieda-

des Ocidentais, cerca de 15% dos casais em idade fértil. 

Os estudos retrospectivos existentes sugerem que na Euro-

pa e Estados Unidos da América, a sua prevalência varie 

entre 6,6% e 26,4% e em Portugal cerca de 9%. 

Com incidência crescente em função da idade dos casais, 

esta percentagem tem vindo a subir nos últimos anos devi-

do a causas tão diversas como o adiamento da maternida-

de, o aumento da prevalência das infecções de transmis-

são sexual, o sedentarismo, a obesidade, o consumo ex-

cessivo de gorduras, tabaco, álcool e drogas, bem como os 

aditivos e conservantes, utilizados nos produtos alimenta-

res e os químicos libertados na atmosfera, a poluição.  

As causas da Infertilidade são múltiplas e podem, ou não, 

estar associadas a anomalias do sistema reprodutor femi-

nino ou masculino. As percentagens relativas dos factores 

de infertilidade presentes não são universais, mas global-

mente, é possível identificar um factor masculino em 30-

40% dos casos. Na mulher, a patologia ginecológica está 

presente em 30-40% das situações e a disovulação em 14-

15%. Em aproximadamente 10% dos casais não é possível 

estabelecer uma causa. 

 

A incapacidade em procriar é, para muitos casais, dramáti-
ca. A frustração de expectativas pessoais, sociais e mesmo 

religiosas pode ser geradora de fortes sentimentos de per-

da, falha e exclusão.  Sentimentos como a tristeza profun-

da por não alcançarem o sonho de procriação, a impotên-

cia por se sentirem incapazes de conceber e a revolta com 

a sua condição levam ao desespero destes casais, princi-

palmente da Mulher. Assim, as situações de infertilidade 

estão frequentemente associadas a alterações emocio-

nais, como ansiedade, depressão, raiva, discórdia e desva-

lorização pessoal, que por sua vez podem potenciar facto-

res de subfertilidade pré-existentes. 

A abordagem do casal deve ter sempre presente esta reali-

dade e antecipar/prevenir possíveis sentimentos que pos-

sam advir no decurso do diagnóstico e do tratamento. 

O diagnóstico e tratamento da infertilidade inclui uma ava-

liação clínica e exame físico, seguido da realização de di-

versos exames complementares de diagnóstico nomeada-

mente, análises sanguíneas, genéticas, ecografia pélvica, 

espermograma, histerossalpingografia, entre outros. 

Num contexto, em que a Histerossalpingografia (HSG) é 

realizada inúmeras vezes no serviço de Imagiologia da Ma-

ternidade Dr. Alfredo da Costa e em que o apoio emocional 

é vector importante, torna-se relevante abordar esta temá-

tica. A Histerossalpingografia permanece como um exame 

fundamental na avaliação do casal infértil e deve ser re-

querida nas situações de suspeita de patologia uterina, 

tuboperitoneal, ou se a avaliação preliminar não forneceu 

informação imediata com relevo. 

 

Por toda esta realidade e sendo um exame de natureza 
invasiva em relação à intimidade da utente, o Técnico de 

Radiologia tem um papel bastante relevante. 

A comunicação com o utente é muito importante e prioritá-

ria. Dar a informação do exame a realizar, pedir a sua cola-

boração e aceitar a sua participação, é dar o nosso contri-

buto para que a utente obtenha segurança, controlo da 

situação e se sinta respeitada. Algumas estratégias podem 

ser adoptadas na comunicação, como a utilização de uma 

comunicação persuasiva, criando uma relação empática de 

ajuda logo na apresentação ao utente, sem exagerar na 

quantidade de instruções cedidas, com uma linguagem 

não excessivamente técnica, mostrando total disponibilida-

de para esclarecer dúvidas e repetir as instruções, é rele-

vante ter em conta o efeito de primazia, ou seja, antever 

que a utente prestará mais atenção às informações no 

início da comunicação, a explicação do exame deverá ser 

curta, explícita e concreta. É também fulcral a nossa comu-

nicação não verbal, nomeadamente o contacto com os 

olhos, a expressão facial, a postura e um tom de voz calmo 

são essenciais para criar um ambiente de confiança e cola-

boração. 

Assim, neste contexto, torna-se importante a sensibilização 

e consciencialização dos profissionais de saúde para esta 

temática. Enquanto profissionais de saúde que olham para 

os seus utentes como seres bio-psico-sociais e culturais 

permitir-nos-á redimensionar as nossas práticas de assis-

tência a estas mulheres com o nosso contributo técnico e 

humano fundamental para que estas utentes mantenham 

o seu equilíbrio emocional e desta forma, se obtenha uma 

boa realização deste exame. 
 

A Imagiologia e a Infertilidade 

Joana Leitão -  Técnica de Radiologia do CHLC - Polo MAC 
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O transplante hepático ortotópico é o único tratamento 

curativo para a doença hepática crónica terminal, para 

casos selecionados de carcinoma hepatocelular e em algu-

mas situações de insuficiência hepática aguda. Uma das 

complicações mais graves é a disfunção primária do enxer-

to que pode comprometer a sobrevida do enxerto hepático. 

Atualmente, o diagnóstico de disfunção do enxerto baseia-

se na história clínica, em provas laboratoriais e em alguns 

achados imagiológicos que demonstrem complicações me-

ramente morfológicas, quer biliares quer vasculares. A bió-

psia hepática está reservada para os casos suspeitos que 

não demonstrem essas mesmas complicações morfológi-

cas. 

A ressonância magnética com contraste hépato-específico 

tem vindo a ser utilizada para complementar as alterações 

hepatobiliares morfológicas com informação funcional do 

enxerto permitindo, portanto, avaliar não apenas as com-

plicações vasculares e biliares mas também estabelecer a 

função do enxerto hepático e estimar a sua sobrevida. 

Para tal usamos um score imagiológico funcional aplicado 

durante a fase hepatobiliar da RM, composto por três parâ-

metros: grau de captação parenquimatosa hepática (0-2 

pontos), grau de excreção biliar (0-2 pontos), grau de per-

sistência do sinal da veia porta (0-2 pontos). 

Múltiplos estudos já demonstraram a utilidade deste score 

como uma ferramenta importantíssima para estimar o 

prognóstico a curto e médio prazo de pacientes com dis-

função primária do enxerto sendo particularmente impor-

tante naqueles doentes em que não é possível realizar a 

biópsia ou nos casos de resultados inconclusivos. Para 

além disso poderá ser utilizado em doentes de alto risco 

para desenvolver disfunção do enxerto de forma a selecio-

narmos aqueles em que a biópsia hepática deverá ser rea-

lizada. 

Nuno Vasco Costa -  Médico Interno de Radiologia do CHLC  

Parâmetro Explicação Pontuação 

 

Captação parenqui-

matosa hepática 

Intensidade de sinal do enxerto 

hepático em relação ao parênqui-

ma renal na FHB 

0 Hipointenso 

1 Isointenso 

2 Hiperintenso 

 

Excreção de contraste 

nas vias biliares 

 

Presença de contraste nas vias 

biliares na FHB 

0 Sem excreção biliar 

1 Excreção para os ductos biliares intrahepáticos periféricos 

ou para o ducto hepático esquerdo ou direito 

2 Excreção para o DHC ou DBC ou duodeno 

 

Sinal na veia porta 

Intensidade de sinal na veia porta 

em relação ao parênquima hepáti-

co na FHB 

0 Hiperintenso 

1 Isointenso 

2 Hipointenso 

Total   0 a 6   

Sobrevida do transplante hepático Ortotópico- 

avaliação por RM com contraste hepatoespecífico 

Figura 1 – Doente de 49 anos trans-

plantada há 9 anos por colangite escle-

rosante primária. História clínica e pro-

vas laboratoriais normais à data da RM. 

Obteve o score máximo (6 pontos: 

2+2+2) que traduz uma adequada fun-

ção do enxerto hepático.  

Figura 2 – Doente de 48 anos, transplanta-

do há 3 anos no contexto de hepatite C, 

cirrose e CHC. Provas de função hepática 

ligeiramente elevadas no momento da RM. 

Obteve um score de 5 pontos (1+2+2) con-

tinuando vivo sem necessidade de retrans-

plante.  

Figura 3 – Doente de 36 anos, transplan-

tada há 7 meses no contexto de Doença 

de Wilson. A doente estava ictérica e com 

elevado aumento dos parâmetros labora-

toriais de função hepática. O exame pon-

tuou o score mais baixo, 0 pontos, e a 

doente foi retransplantada 2 meses mais 

tarde por comprovada rejeição crónica. 

Imagens Cortesia Prof. Dr Ahmed Ba-Ssalamah 
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Basilar artery occlusion (BAO) is a rare form of acute ische-

mic stroke, with an estimated incidence of 1/100,000 per 

year, standing out for its dismal prognosis, with a high mor-

tality rate and poor functional outcomes in survivors. More 

recently, technical improvement and availability of endo-

vascular treatment (EVT) has changed this devastating sce-

nario. Mechanical thrombectomy, in particular, has led to 

higher recanalization rates and better short-term clinical 

outcomes. However, the recent Endovascular Stroke Treat-

ment (ENDOSTROKE) study revealed that in BAO the suc-

cess of recanalization does not necessarily imply good clini-

cal results. On the other hand, National Institutes of Health 

Stroke Scale (NIHSS) score and pre-treatment imaging 

changes both on magnetic resonance imaging (MRI) and 

computed tomography (CT) were indicated as independent 

predictors of clinical outcome in recent studies, highlighting 

the importance of applying initial prognostic markers for 

patient selection, avoiding “futile recanalization.”  

Among imaging techniques in stroke, diffusion-weighted 

imaging (DWI) has been pointed to as a marker of cytotoxic 

edema in acute ischemic brain tissue with high risk of irre-

versible infarction. Although most studies have focused on 

anterior circulation, in BAO pre-treatment DWI also seems 

to be an outcome predictor tool, relying on lesion load and 

distribution. Previous studies quantitatively assessed appa-

rent diffusion coefficient (ADC) maps in anterior circulation 

stroke, suggesting that low ADC values reflect tissue dama-

ge severity. 

We therefore aimed to explore the possible prognostic 

value of DWI metrics, including quantification of the infarc-

ted area and ADC in patients with BAO undergoing EVT. 

Methods 

Patients 

We retrospectively identified in the neuroangiography unit 

stroke database 46 patients with BAO undergoing EVT from 

January 2009 to March 2015. Eleven patients were selec-

ted for this study considering the following inclusion crite-

ria: (1) ischemic posterior circulation stroke with acute ce-

rebellar and/or brainstem symptoms with less than 12 

hours; (2) pre-intervention DWI; (3) digital subtraction angi-

ography (DSA) documenting BAO and final reperfusion gra-

de; (4) EVT performed in the first 24 hours; (5) post-

treatment imaging study (MRI/CT) documenting final infarct 

area. Thirty-five patients were excluded for not meeting one 

or more of the inclusion criteria.  

Patients were characterized with respect to demographic 

data, clinical presentation, times to imaging tests and the-

rapeutics, and symptom severity assessed by stroke speci-

alists according to NIHSS and the modified Rankin Scale 

(mRS). NIHSS at admission was considered as clinical ba-

seline and NIHSS and mRS at discharge as clinical outco-

me measures.  

Imaging protocols and analysis  

A 1.5 T Siemens Magnetom Avanto MR scanning system 

was used. Pre-intervention imaging protocol included: who-

le-brain echo planar imaging (EPI) sequence for DWI ima-

ges (repetition time (TR) = 2700–3200 ms, echo time 

(TE) = 90 ms, matrix 128 × 128, slice thickness of 5 mm) as 

well as automatically calculated ADC maps using b0 and 

b1000 images, fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR) 

sequence (5 mm slice thickness).  

Post-processing was performed with Osirix software v.5.7.1. 

All regions of interest (ROIs), both in initial and follow-up 

exams, were manually draw in consensus by two neuroradi-

ologists (D.P. with five years’ experience and I.F. with 10 

years’ experience) blinded to outcome and clinical data. We 

defined ROIs corresponding to areas of acute ischemia 

(areas of abnormal hyperintensity on initial DWI) that we 

transferred to ADC maps for calculations of minimum ADC 

(minADC) in each ROI (Figures 1 and 2). We did not include 

small-scattered isolated foci of less than 1 cm diameter 

(Figure 2(a)). Although we carefully avoided the inclusion of 

cerebrospinal fluid (CSF), because of the dispersion of 

ADC quantification in basilar artery occlusion as an indicator of 

clinical outcome after endovascular treatment 

Figure 1. Patient 5, with occlusion at the distal basilar artery, was admitted with 

an NIHSS of 5. MRI scan was performed seven hours after symptom onset sho-

wing areas of restricted diffusion on right cerebellar hemisphere representing 

acute ischemia involving the superior cerebellar artery territory. We manually 

drew several ROIs including areas of hyperintensity at b1000 (a), subsequently 

imported to ADC map (b). The minADC value in this patient was 

0.323 × 10−3mm2/s. A faint high signal is already seen on FLAIR at the corres-

ponding location (c). Successful recanalization (TICI = 3) with mechanical throm-

bectomy using a stent retriever device was achieved three hours after initial MRI 

(d). The follow-up MRI was performed on day 4 and showed extension of the 

ischemic area to both cerebellar hemispheres superiorly (e). The patient had an 

NIHSS of 1 and mRS of 1 at discharge and no neurological deficits at three-

month follow-up (mRS = 0). NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale; 

MRI: magnetic resonance imaging; ROI: region of interest; FLAIR: fluid-

attenuated inversion recovery; ADC: apparent diffusion coefficient; TICI: Throm-

bolysis in Cerebral Infarction score.  

http://journals.sagepub.com/eprint/5CfTyvCy7esgbBXcDIJ2/full#
http://journals.sagepub.com/eprint/5CfTyvCy7esgbBXcDIJ2/full#
http://journals.sagepub.com/eprint/5CfTyvCy7esgbBXcDIJ2/full#
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ischemic areas and its location in the posterior fossa 

(larger tissue-CSF interface), standard deviations were hi-

gher than in normal parenchyma and mean ADC was highly 

influenced by maximum ADC voxels containing CSF. Conse-

quently, we found minADC to be a more precise parameter 

of ischemic lesion. MinADC was selected for each patient. 

Total acute ischemic area was calculated from the sum of 

all ROI areas. We also defined two control circular ROIs 

(1 cm diameter) on each centrum semiovale, for ADC ratio 

calculation.  

Final infarction area was evaluated on follow-up T2-

weighted images or CT in the few cases without follow-up 

MRI. CT was used as follow-up on patients 1, 4 and 11 for 

logistical and patient safety issues, since these were clini-

cally unstable patients.  

Statistical analysis  

Statistical analysis was performed using SPSS software 

v.21. Because of the small size of our sample, we perfor-

med an exploratory analysis with the non-parametric Spear-

man correlation coefficient to evaluate possible relati-

onships between outcome measures (NIHSS and mRS at 

discharge) and potential prognostic markers including age, 

minADC, ADC ratio, pre-treatment ischemic area, difference 

between pre- and post-treatment ischemic area, NIHSS at 

admission and recanalization according to Thrombolysis in 

Cerebral Infarction (TICI) grade. A p value <0.05 was consi-

dered significant. To avoid false positives, we used false 

discovery rate (FDR) correction for multiple comparisons, 

considering a Q value of 0.1.  

Results 

A total of 11 patients (eight male, three female) with a me-

an age of 58.7 years (minimum/maximum (min/max) 

23/78) were included. Clinical scores and EVT results are 

summarized in Table 1. Median NIHSS at admission, 24 

hours and discharge was 7 (min/max: 4/32), 5 (min/max: 

1/37) and 9 (min/max: 1/37), respectively. The median 

mRS at discharge was 4 (min/max: 1/6). Three patients 

died.  

All patients, except patient 2, were treated with stent re-

triever devices, with complete recanalization (TICI = 3) in 

64% (n = 7). Only in patient 4 no reperfusion was achieved 

at all (TICI = 0) after seven passages, and death occurred 

after seven days. This patient had the largest difference 

between follow-up and baseline ischemic areas 

(320.4 cm2) and the second lowest minADC value 

(0.17 × 10−3mm2/s). 

Acute ischemic areas on baseline MRIs were highly vari-

able, ranging from a small lacunar infarct with 1.1 cm2 to 

d i f f u s e  b r a i n s t e m  i s c h e m i a  o c c u p y i n g 

127.7 cm2 (mean = 22.2 cm2). Difference from post-

treatment area (mean 78.6 cm2; range 2.2–330.8 cm2) 

was always positive except for patient 6—the only one with 

a follow-up exam in a chronic phase (20 months), with 

atrophy probably contributing to this negative differential. 

All other patients had a follow-up exam on the first 12 days 

after ictus. 

Mean of minADC value in ischemic areas was 

0.25 ± 0.058 × 10−3mm2/s. For control ROIs, minADC me-

an was 0.65 ± 0.063 × 10−3mm2/s. 

Association between clinical scores and Imaging variables 

Table 2 summarizes the correlation analysis between clini-

cal scores and possible predictors.  

We found a significant negative association between mi-

nADC values in acute ischemic areas and the four clinical 

variables considered on our analysis (Figure 3): baseline 

NIHSS (rs = −0.67, p = 0.02), NIHSS at discharge 

(r s = −0.845, p  = 0.001), mRS at d ischarge 

(rs = −0.743, p = 0.009) and mRS at three months 

(rs = −0.642, p = 0.045). As expected, clinical scores at 

discharge (NIHSS and mRS) were strongly correlated with 

each other (rs = 0.942, p < 0.001), as well as measures at 

discharge and mRS at 90 days (rs = 0.856, p = 0.002 for 

NIHSS and rs = 0.933, p < 0.001 for mRS). However, baseli-

ne NIHSS was not correlated with clinical scores discharge 

(rs = 0.59, p = 0.06 for NIHSS and rs = 0.53, p = 0.1 for 

mRS), but had a moderate correlation with mRS at three 

months (rs = 0.65, p = 0.042). 

MinADC values and ADC ratio were also inversely correla-

ted with the difference of pre- and post-treatment ischemic 

are a  ( re spe ct ive ly  r s   =  −0. 6 6 4,  p   =   0 . 0 26 ; 

rs = −0.682, p = 0.021). 

Figure 2. Patient 11, with occlusion at the proximal basilar artery, was admitted 

with an NIHSS of 7. MRI scan showed multiple small areas of restricted diffusion 

representing acute ischemia on midbrain and pons bilaterally and on the left cere-

bellar hemisphere and temporo-occipital medial region. We did not take into ac-

count foci smaller than 1 cm when manually drawing ROIs including areas of hype-

rintensity at b1000 (a), subsequently imported to ADC map (b). MinADC measured 

in this patient was 0.219 × 10−3mm2/s. Despite successful recanalization (TICI = 3) 

with mechanical thrombectomy using a stent retriever device and balloon for dilata-

tion (d), the follow-up CT two days after showed an extensive ischemic area invol-

ving both cerebellar hemispheres and midbrain (c), complicated with hemorrhagic 

transformation and supratentorial hydrocephalus, that culminated on patient de-

ath. NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale; MRI: magnetic resonance 

imaging; ROI: region of interest; FLAIR: fluid-attenuated inversion recovery; ADC: 

apparent diffusion coefficient; TICI: Thrombolysis in Cerebral Infarction score; CT: 

computed tomography.  

http://journals.sagepub.com/eprint/5CfTyvCy7esgbBXcDIJ2/full#
http://journals.sagepub.com/eprint/5CfTyvCy7esgbBXcDIJ2/full#
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The area of ischemic lesions, reperfusion score and age 

were not significantly associated with clinical results (Table 

2). Also, we did not find any association between age and 

ADC values (rs = −0.142, p = 0.68 for minADC; 

rs = 0.018, p = 0.96 for ADC ratio), ischemic areas 

(rs = −0.21, p = 0.53 for baseline ischemic area; 

rs = −0.196, p = 0.563 for difference of pre- and post-

t reatment  ischemic area)  o r  T ICI  g rade 

(rs = 0.45, p = 0.164). 

After correction for multiple comparisons, negative correla-

tion between minADC and both clinical scores at discharge 

remained significant. As expected, positive correlation 

between NIHSS and mRS at discharge, and between these 

scores and mRS at three months, also survive to multiple 

comparisons correction. 

Discussion 

By quantifying ADC in BAO, our study demonstrated that 

lower minADC values, probably reflecting more severe tis-

sue damage, are strongly associated with higher scores in 

NIHSS and mRS at discharge, meaning worse clinical out-

come at short term. On the other hand, ischemic areas at 

baseline and difference between pre- and post-intervention 

were not significantly correlated with clinical scores, confir-

ming our hypotheses that ADC quantification might be a 

helpful prognostic tool, even better than lesion size, which 

does not reflect per se ischemia severity. 

We also found an association between lower minADC valu-

es and long-term outcome that did not survive to multiple 

comparisons correction, probably because of the lower vari-

ability of scores in such a small sample size, with a dichoto-

mous distribution of mRS at three months (≤2 or ≥5). 

Recanalization was successful (TICI = 2b or 3) in all cases 

except one. Therefore, we did not expect significant associ-

ations between this parameter and clinical outcome. In 

fact, in line with previous literature, our results confirm that 

even when good reperfusion is achieved patients can have 

a poor outcome, which might be predicted at baseline MRI 

by ADC quantification. Ultimately, the prognostic value of 

minADC values could be useful for selecting patients to 

EVT, avoiding futile recanalization procedures. 

Furthermore, we found that minADC and ADC ratio were 

negatively associated with ischemic area difference, reflec-

ting larger ischemic progression, although not surviving to 

FDR correction. This tendency is in agreement with previ-

ous reports showing that severely decreased ADC values 

represent, with higher probability, irreversible ischemia. 

Interestingly, baseline NIHSS was not correlated with 

NIHSS and mRS at discharge in our sample, reflecting the 

already established contribution of EVT in changing the 

poor prognosis of BAO in some patients. The fact that 

NIHSS was not originally designed for posterior circulation 

stroke might underestimate its clinical impact. However, it 

has been largely applied and validated in the literature and, 

in our patients, the good correlation between mRS and 

NIHSS as well as between minADC and both clinical scores 

supports its clinical use. 

Major limitations of our exploratory study are the small 

sample size and its retrospective design. However, to our 

knowledge this is the first study to quantify ADC in BAO and 

we believe that the strong correlations reported, achieving 

significance even in a small group, encourage future pros-

pective studies. 

Conclusions 

In this small series, we report that ADC values of ischemic 

lesions in BAO undergoing EVT are correlated with clinical 

outcome, being a potential imaging prognostic factor, pos-

sibly more relevant than lesion size. Our results emphasize 

the need for further prospective research on MRI parame-

ters in BAO, with potential impact in the selection of pati-

ents for EVT.  

Table 1. Patients characterization according to demographic data, clinical scores, ischemic areas and endovascular therapy. 

http://journals.sagepub.com/eprint/5CfTyvCy7esgbBXcDIJ2/full#
http://journals.sagepub.com/eprint/5CfTyvCy7esgbBXcDIJ2/full#
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Isabel Fragata -  Médica Neurorradiologia do CHLC  

Table 2. Spearman rank sum correlations between clinical scores at admission, discharge and three months and potenti-

al prognostic predictors. 

Figure 3. Scatter plots graphically representing relationships between minADC and NIHSS at discharge (a), mRS at 

discharge (b), NIHSS at admission (c) and mRS at three months (d). minADC: minimum apparent diffusion coeffici-

ent; NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale; mRS: modified Rankin Scale. 

Artigo completo em: The Neuroradiology Journal 2017 
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       O que sabemos sobre Röntgen na realidade? 

Todos sabemos do impacto que a descoberta  

dos raios-x  por  Röntgen tiveram  na História e 

evolução quer da Física, quer da medicina… De 

cor sabemos o dia, mês, ano e até a hora da sua 

descoberta, como a conseguiu e o que fez com ela. 

Relativamente à sua historia pessoal temos o mesmo 

conhecimento? 

De uma forma diferente que julgo educativa e divertida 

deixo algumas questões sobre a vida do homem a quem 

tanto devemos. 

1. Qual o nome  completo de Röntgen? 

A- Wilhelm Conrad Röntgen  

B- Whilliam Ernest Röntgen 

C- Conrad Henrry Röntgen 

2. Qual destes Físicos  é  Röntgen? 

A- B-  C-  

3. Em que ano e em que cidade nasceu? 

A- 8 de Novembro de 1895 em Munique 

B- 10 de Fevereiro de 1875 em Apeldoorn 

C- 27 de Março de 1845 em Lennep 

4. Que profissão tinha o seu pai? 

A- Mecânico 

B- Relojoeiro 

C- Tecelão  

5. Quantos irmãos tinha? 

A- 2 ( uma irmã e um irmão) 

B- 3 ( duas irmãs e um irmão) 

C- Era filho único 

6. Em 1862, entrou na escola técnica em Utrecht, de onde 

foi injustamente expulso por: 

A- Fazer a caricatura de um professor 

B- Copiar por um colega 

C- Não concordar com o professor  

7. Em 1865 foi reprovado por um dos professores que ha-

viam participado de sua expulsão e não entrou para 

a Universidade de Utrecht. Depois foi admitido 

na Politécnica de Zurique (hoje ETH-Zurique), sem obter o 

título de bacharel, para estudar? 

A- Física 

B- Engenharia mecânica 

C- Matemática 

8. Onde conheceu  Röntgen  a sua esposa , Anna Bertha 

Ludwig? 

A- Nas ruas de Zurique enquanto estudava a condutividade 

térmica dos cristais 

B- No café do pai de Anna em Zurique 

C- Na  Universidade de Estrasburgo, era sua aluna 

9. Que observou Röntgen  ao cair da tarde de 8 de Novem-

bro de 1895? 

A- O brilho num cartão de platinocianeto de bário  

B- Raios florescentes a brilharem no escuro 

C- A mão da sua esposa num prato fotográfico 

10. Com a descoberta dos  raios-x,  Röntgen é o primeiro a 

receber o Prémio Nobel da Física em  1901? 

A- Falso 

B- Verdade 

11. Quantos filhos tiveram Röntgen e Anna? 

A- Uma menina 

B- Dois  meninos 

C- Não tiveram filhos, adotaram uma sobrinha de Anna 

com  6 anos 

12. Röntgen morreu em Munique em 10 de Fevereiro de 

1923 por? 

A- Carcinoma do intestino 

B- Carcinoma da tiroide 

C- Carcinoma da próstata  

Quiz de Verão 

1-A  2-B  3-C  4-C  5-C  6-A  7-B  8-B  9-A  10-B  11-C  12-A 

Claudia Marra  
 Téc. Radiologia CHLC– Polo HCC 

Soluções Quiz 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Utrecht
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Federal_de_Tecnologia_de_Zurique

