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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!
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O Conselho de Administração, nos termos e para os efeitos do n.°4, do art.° 27.° do Regulamento interno, entendeu criar uma Unidade Funcional de Radiologia de Intervenção no CHLC,
na convicção de que esta nova Unidade potencializará uma maior focalização e flexibilidade.
Esta nova Unidade permitirá continuar a promover a oferta de cuidados diferenciados e tecnicamente evoluídos, numa área que exige uma forte especialização dos profissionais, especificidade dos equipamentos e na qual o hospital tem, pelo seu papel no SNS, obrigações de
resposta clínica, mas também de formação
de recursos humanos e de investigação.
A Unidade integrará a Área da Cirurgia, criada com o propósito de ser Pólo agregador,
sendo que deverá concretizar a articulação
entre as diferentes estruturas e profissionais na atividade de Radiologia de Intervenção e elaborar procedimentos capazes de
responder às necessidades, designadamente, o apoio sistemático a áreas criticas,
como o Trauma ou os Serviços de Urgência
do CHLC e apresentar projetos que perspetivem o futuro da Unidade.
Pelos conhecimentos e experiência profissional, já demonstrados no desempenho de
funções no âmbito da Radiologia de Intervenção, foi nomeada a Dra. Élia Coimbra, Sala de Radiologia de Intervenção com o novo
como Coordenadora da Unidade agora cria- equipamento Hibrido (Tomografia Computorizada.
da e Angiografo)
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Controlo de Qualidade em Mamografia
Segundo o Decreto-Lei n.º 180/2002 [1], a garantia de
qualidade consiste em “todas as ações planeadas e
sistemáticas, necessárias para garantir uma confiança
adequada quanto ao funcionamento satisfatório de uma
estrutura, sistema, componente ou procedimento, de
acordo com normas aprovadas”. Neste contexto, o
Controlo de Qualidade (CQ) é fundamental para essa
garantia de qualidade. Este, por sua vez, “engloba o
conjunto das operações (programação, coordenação e
execução) destinadas a manter ou a melhorar a qualidade
e abrange a monitorização, avaliação e manutenção, aos
níveis exigidos, de todas as características de
funcionamento do equipamento que possam ser
definidas, medidas e controladas”. Torna-se então
importante o CQ para o cumprimento das boas práticas,
identificação de problemas, anomalias e/ou correções,
otimização de dose, mínima repetição de imagens e
consequente melhoria constante do desempenho dos
profissionais.

tecnologia em questão.

Sendo a mamografia o exame de eleição para o rastreio
do cancro da mama, e tendo um papel importante no
diagnóstico e intervenção em patologia mamária, torna-se
imprescindível uma implementação de um programa de
garantia da qualidade para que possa assegurar a
produção de imagens consistentes com qualidade
diagnóstica e possibilitar o controlo e otimização da dose,
assim como a promoção da utilização eficaz e eficiente da

Existem vários princípios básicos e regras para o
cumprimentos das boas práticas, que podem ser usados
para minimizar a exposição do paciente, mantendo a
qualidade da imagem. Estes incluem a correta seleção da
técnica, a utilização adequada de filtros, a adoção de um
correto posicionamento para o paciente, a utilização de
amplificadores de imagem, o cumprimento de práticas
adequadas de blindagem e colimação do feixe. Deve existir

Assim, o CQ em mamografia é imprescindível, e deve fazer
parte da rotina do Técnico de Radiologia (TR). Este
apresenta um papel preponderante na execução da
mamografia, pois é responsável por produzir imagens
ótimas no que concerne ao posicionamento e técnica
radiológica, e ao mesmo tempo deve possuir competências
comunicacionais e emocionais de tal forma que possam
garantir uma experiência positiva a quem faz o exame.
Também cabe ao TR, juntamente com uma equipa
multidisciplinar constituída pelo médio radiologista, físico e
o responsável da marca fabricante do equipamento,
implementar e executar procedimentos de CQ para
monitorizar o equipamento, e avaliar os exames
executados. Idealmente, o CQ deve ser implementado
englobando sempre uma equipa multidisciplinar, e devem
existir reuniões periódicas, sendo o feedback essencial
para manter um elevado standard de garantia de
qualidade, e/ou até melhorar o seu desempenho.

Figura 1: Teste de qualidade de imagem do fantoma. O objetivo é a partir de um fantoma conseguir visualizar aquando de uma
exposição o número mínimo de traços, pontos brancos e círculos, correspondente a possíveis lesões mamárias (espículas,
microcalcificações e nódulos, respetivamente).
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uma mínima repetição de exames, uma minimização do
tempo de exposição, maximização da distância à fonte,
otimização da blindagem de proteção e otimização da
imagem. Tudo isto requer a monitorização e consequente
realização de testes periódicos, devendo ser elaborados
documentos e protocolos por escrito, de forma que estes
testes sejam feitos sempre da mesma maneira e com
uma periodicidade constante. É importante verificar os
critérios de desempenho para cada teste, e se algum
destes não forem cumpridos dever-se-ão tomar medidas
como calibração do equipamento, ou contactar o
fabricante.
Em Portugal, um estudo recente sobre o panorama
existente da mamografia digital no país, aponta que 20%

Guidelines europeias
Os protocolos de CQ devem englobar aquisição de imagem,
processamento e qualidade de imagem, avaliação da
qualidade clínica.
No que diz respeito a aquisição de imagem, existem vários
testes mas essencialmente para sistema digital avaliar a
homogeneidade do detetor e o correto funcionamento do
sistema automático de exposição é fundamental; no
processamento e qualidade de imagem é importante
avaliar a qualidade de imagem do fantoma, sendo este o
teste mais conhecido. (Figura 1).
O módulo TG18-CQ (figura 2) trata-se de uma imagem que
deverá ser importada para os ecrãs de visualização de
mamografia, e há uma série de parâmetros que devem ser
medidos e cumpridos.
A Avaliação clínica deve passar por uma avaliação de
imagens repetidas – perceber o porquê e saber quantas
são. De acordo com as guidelines europeias, não é
recomendável que a taxa de imagens repetidas seja
superior a 3%, sendo aceitável uma taxa até 5%. Depois,
será conveniente reunir com o radiologista e discutir as
mamografias avaliando todos os critérios de boa realização
– idealmente segundo um sistema categorizado, como o
PGMI – Perfect, Good, Mooderate, Inadequate
(recomendado pela União Europeia) [5]. É sugerido que
50% das mamografias categorizadas estejam entre o
Perfect e o Good. Esta avaliação poderá ser feita duas
vezes por ano, com um conjunto de mamografias
aleatórias.
CQ: Um desafio para o TR?

Figura 2: Modelo TG18-QC

das instituições analisadas não têm implementado um
programa de CQ, e 65% adotam as recomendações dos
fabricantes do equipamento. As recomendações/
guidelines existentes não são adotadas formalmente na
maioria das instituições como guia para fundamentação
das práticas em mamografia [2]. Existem várias
recomendações que podem ajudar na implementação de
CQ em mamografia, sendo algumas estatais como as da
Austrália e do Reino Unido, e outras como as da União
Europeia, devendo estas ser seguidas caso a instituição
queira ser certificada enquanto centro especializado em
patologia mamária pela EUSOMA (European Society of
Breast Cancer Specialists) [3]. Estas orientações
encontram-se incluídas no documento European
guidelines for quality assurance in breast cancer
screening and diagnosis [4] e destinam-se a
equipamentos com sistemas ecrã-película e digital.

Implementar um sistema de CQ pode ser desafiante. Por
vezes o TR não provém de todos os recursos necessários, e
os fantomas não são financeiramente acessíveis. Para
além disso, é necessário assegurar tempo para execução
do CQ, idealmente no início do dia de trabalho, antes da
execução de exames. O tempo para reuniões, registo e
análise de resultados também devem ser contemplado.
Envolver toda a equipa neste processo de garantia de
qualidade também é importante.
Tendo em conta estes fatores, um sistema de CQ deve ser
prático e efetivo de implementar, e deve envolver toda a
equipa multidisciplinar. Deve adaptar-se a cada situação e/
ou instituição. Mesmo assim, é altamente recomendável
seguir as guidelines existentes, tendo em atenção os
fantomas e recursos existentes, e tentar adaptar ao
máximo. No fundo, o TR tem uma responsabilidade
acrescida no constante controlo de qualidade do seu
trabalho, e deve também, enquanto membro de uma
equipa manter, monitorar e contribuir para o
desenvolvimento da qualidade do seu serviço.

Inês Moreira- Técnica Radiologia H.S.João
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Tratamento Percutâneo da Insuficiência Mitral
Perspetiva do Técnico de Radiologia
Introdução

Santa Marta.

A insuficiência mitra (IM), também conhecida por
regurgitação mitral, é umas das doenças valvulares mais
frequentes nos idosos e estima-se que afete 7% da
população com idades superiores a 75 anos. É
caracterizada pelo refluxo de sangue para a aurícula
esquerda, através da válvula mitral, aquando da
contração do ventrículo esquerdo, podendo ter várias
origens: valvular, subvalvular e ou por disfunção
ventricular; sendo que, uma das complicações mais
graves é a insuficiência cardíaca.

Todos os potenciais candidatos, são referenciados e
seguidos na nossa consulta de insuficiência cardíaca onde
são verificados todos os critérios clínicos (pacientes com IM
moderada/severa, com repercussão hemodinâmica, com
elevado risco cirúrgico e que apresentem anatomia
apropriada para Mitraclip) assim como, os critérios
anatómicos revistos por ecocardiograma. Após explicação
do procedimento e caso aceitando, os pacientes assinam o
consentimento informado.

O seu tratamento, até há pouco tempo, era
exclusivamente cirúrgico. Contudo nos últimos anos,
desenvolveram-se alguns métodos de abordagem
percutânea. O mais aceite e consistente é efetuado
através da implantação dum sistema de fixação
designado por MitraClip (Abbott Laboratories, Abbott Park,
IL, EUA).
O MitraClip é um dispositivo constituído de crómiocobalto, tem a forma de um “clip” e possui duas
extremidades que perfazem um ângulo de abertura
variável entre 0‐240° (Fig.1).
As suas extremidades
são abertas e fechadas
através de um sistema
de entrega com vários
manípulos que permitem
uma manobrabilidade
tridimensional
do
dispositivo. A finalidade é
Fig.1– Dispositivo
a aproximação dos
folhetos anterior e posterior criando um duplo orifício
mitral em diástole e uma válvula competente em sístole.
O sistema é formado por um complexo mecanismo de
entrega com múltiplos manípulos que, por via transeptal,
permite implantar um ou mais clipes, com a função de
unir os segmentos valvulares medianos.

Implantação do Sistema de Fixação MitraClip
O procedimento é realizado no Laboratório de
Hemodinâmica do Hospital de Santa Marta por uma equipa
multidisciplinar treinada e certificada para este tipo de
procedimento.
Após o acolhimento no Laboratório, o paciente é deitado na
mesa de exame em decúbito dorsal e é iniciada a fase préprocedimento pela equipa de enfermagem e anestesia
(nestes procedimentos anestesia geral).
O operador cateteriza a veia femoral direita e o
procedimento é realizado com monitorização permanente
por eco transesofágico e sempre sob fluoroscopia pulsada.
É puncionada a artéria femoral direita apenas para
realização de uma ventriculografia esquerda basal em OAD
a 30º.
Na veia femoral é introduzido um sistema de entrega 24F
até a aurícula direita que, após punção transeptal é
conduzido até à aurícula esquerda.
Posteriormente o sistema MitraClip é direcionado para a
válvula mitral e conduzido para o interior do ventrículo
esquerdo. Os braços do Mitraclip devem então ser abertos
e posicionados de modo ortogonal em relação ao plano do
anel da válvula mitral, alinhado sempre com o jato do fluxo
regurgitante.

Objetivo
Descrever a experiência do Laboratório de Hemodinâmica
do CHLC, na implantação percutânea do dispositivo
MitraClip e avaliar as doses e tempo de radiação
relacionada com este procedimento.
A nossa experiência
Aprovado na União Europeia em 2008, a primeira
implantação em Portugal foi realizada no Hospital de
Santa Maria em finais 2012 e sensivelmente um ano
depois no Laboratório de Hemodinâmica do Hospital de

Fig.2 - Angiografia da implantação de dois dispositivos: o primeiro clip numa posição mais
mediana e o segundo mais lateral
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Nas incidências 0º e OAE 30º sob fluoroscopia pulsada e
com apoio de eco transesofágico, fazem-se várias
tentativas de posicionamento, com manobras de
aproximação ao plano mitral de forma perpendicular com
os braços do MitraClip abertos. Caso se não se consiga
uma adequada preensão de ambos os folhetos, os braços
do clip podem ser novamente abertos, os folhetos libertos
e o clip retirado para a AE para novo reposicionamento
(procedimento moroso). O número de clips implantado
varia normalmente entre 1 a 4 (Fig.2).
Após a correta implantação do clip este é liberado do
sistema de entrega, o cateter é removido e é realizada
uma ventriculografia esquerda de controlo. Quando o
procedimento é dado por concluído, procede-se à
hemóstase com dispositivo de encerramento vascular.

Dosimetria
Na publicação 85 do ICRP recomenda-se a utilização de
três dosímetros para os indivíduos mais expostos:
Um dosímetro pessoal principal sob o avental
plumbífero à altura do tórax, direcionado para a
fonte de radiação;
Um segundo dosímetro localizado acima do avental,
na altura do pescoço;
Um terceiro perto do olho (cristalino) ou na região da
mão (objetivo a implementar no nosso Laboratório).
Planeamento de Dose
1. Formação adequada em proteção radiológica
2. Gestão de dose em tempo real

É protocolo do nosso serviço, o paciente ser extubado
ainda na sala de hemodinâmica de onde sai já acordado,
encaminhado depois para a nossa UCI onde permanece
por 24 horas.

Uso de detetores flat panel,

Perspetiva do Técnico de Radiologia

Uso de filtros;

O uso das radiações ionizantes acarreta riscos que,
contudo, justificam-se em procedimentos diagnósticos e
terapêuticos. A consciência e o conhecimento desses
riscos minimizam o dano, otimizando a qualidade da
imagem e o uso seguro das radiações ionizantes. Sendo
este um procedimento moroso e que pode fazer uso
recorrente de fluoroscopia, a presença do Técnico de
Radiologia na equipa multidisciplinar, centra-se ainda
mais na proteção radiológica da equipa responsável pela
intervenção.
Assim, é da sua responsabilidade zelar pela proteção
radiológica do paciente e profissionais envolvidos,
minimizando ao máximo, as doses e tempo de exposição
destes procedimentos (ver quadro resumo abaixo).
Importa ainda realçar, que em Cardiologia de Intervenção,
os exemplos mais frequentes de reações, são a formação
de cataratas e opacidade do cristalino nos operadores e
as lesões na pele nos pacientes.

Uso de “isocentro;
Modo de fluoroscopia pulsada a poucos pulsos/seg;

Colimação adequada;
Uso de protocolos anatómicos (biótipo);
Aquisição digital de imagem;
Gravação da fluoroscopia;
Monitores de radiação em tempo real: permitem a
visualização em tempo real do kerma no ar (Ka) e do
PKA e possibilitam a avaliação do risco de radiação
durante o procedimento. (Objetivo a implementar).
3.Registo da dose de Radiação
Registo das doses nos pacientes por procedimento.
Implantar um sistema de Notificação de Dose para
alertar o paciente e operador (Objetivo a
implementar)
Follow-up dos doentes sinalizados (Objetivo a
implementar).
Resultados

Elementos de protecção e equipamento
Blindagem com cortinas de chumbo montadas no
trilho da mesa do paciente (saiote).
O biombo de teto tem uma vantagem, se
comparado aos óculos de proteção, pois além de
proteger o cristalino, protege também a cabeça, a
tiróide, os braços e toda a porção superior do
tronco do operador;
Alertas audíveis: alerta sonoro sempre que os raios
X são produzidos e temporizador a cada 5min.
Testes de
aparelhos

verificação

de

desempenho

dos

No nosso centro foram submetidos a implantação
percutânea de Mitraclip um total de 34 pacientes, entre
novembro de 2013 até junho de 2018 (Fig.3).
As recomendações internacionais estabelecem que, em
caso de dose > 2 Gy, esta deve ser registrada e o paciente
notificado, para posterior seguimento.
Descrevem‐se de seguida os valores de tempos médios de
procedimento e de fluoroscopia (Fig.4) e registo médio de
doses absorvidas (Fig.5 e 6), nos 34 casos de implantação
de MitraClip nesta instituição, em pacientes com
insuficiência cardíaca classe III ou IV da New York Heart
Association (NYHA) que não tiveram indicação cirúrgica ou
que foram recusados para cirurgia.

Página 6
Análise de Resultados
Nos procedimentos realizados aos 34 pacientes, obteve‐se
um tempo médio de procedimento (clip time) que ronda os
242 minutos (cerca de 4horas), no entanto o tempo médio
de fluoroscopia situa-se nos 64 minutos em média por
exame (cerca de uma hora).

Fig.3 – Número total de doentes submetidos a
implante de Mitraclip.

Apesar da Equipa de Técnicos de Radiologia deste
Laboratório ter cumprido todas as indicações no
planeamento de dose no que diz respeito à gestão de dose
em tempo real, analisámos que da nossa amostra, 70%
dos pacientes excederam o limite de dose estabelecidas
pelas recomendações internacionais. Após análise dos
dados desses pacientes, concluímos que o peso do
paciente exerceu um impacto significativo na exposição
radiológica.
Conclusões

Fig.4 – relação tempo de procedimento e tempo de fluoroscopia

Fig.5 – Valores de dose absorvida

A nossa experiência, relativamente ao registo de dose
nestes pacientes, mostra uma curva de aprendizagem
positiva, visto detetarem-se melhorias na diminuição da
duração do procedimento e do tempo de exposição.
Importa também ressaltar que o conhecimento da
anatomia valvular mitral e o aumento da experiência
técnica do operador e da equipa envolvida são
fundamentais para o sucesso e rapidez do procedimento.
Sabemos que os limites de doses não se aplicam a
pacientes, visto que o objetivo é o diagnóstico ou o
tratamento, aplicam-se sim, níveis de referência, aos quais
se podem comparar as doses de radiação entre grupos,
para verificar se os valores recomendados para
determinada prática estão a ser respeitados ou não. Se o
resultado das doses é maior, é necessária a revisão do
equipamento e da forma de trabalho; se são obtidos níveis
mais baixos, é necessária a revisão da qualidade das
imagens, que podem estar aquém da desejada.
Assim sendo, é um dos objetivos dos Técnicos de
Radiologia deste Laboratório, implantar a curto prazo, um
programa de garantia e de controlo de qualidade, fazer um
registo de dose por procedimento e paciente e caso se
justifique, fazer o seu seguimento em follow-up em
conjunto com a equipa de enfermagem.
Concluímos, que o procedimento de implantação do
dispositivo MitraClip por via percutânea é seguro,
apresentando como grande vantagem a não necessidade
de utilizar contraste iodado (prevenção da nefropatia de
contraste) e a redução do tempo de internamento do
paciente.

Fig.6 – Representação gráfica da proporção do
nº de pacientes que ultrapassaram o limite de
dose recomendadas internacionalmente.

Com a melhoria da sensibilidade dos métodos de imagem e
da especialização da equipa multidisciplinar na realização
destes procedimentos pela adaptação da técnica é possível
uma melhoria constante da segurança e eficácia da
implantação do Mitraclip.

Teresa Loupa e Carlos Silva Técnicos de Radiologia CHLC– Laboratório Hemodinâmica H.S.Marta
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Associação “Saúde saúde estruturantes levou a uma massiva fuga de quadros
Sabe Tene” – SSTENE profissionais na área da saúde.
(ONG) tem por
c. O Programa de evacuações tem colocado enorme presfinalidade a sensibiliza- são sobre os parcos recursos públicos, contribuindo para
ção da sociedade por- uma elevada taxa de emigração ilegal. O Plano de Cooperatuguesa e outras comunidades para os problemas sócio ção entre Portugal e os PALOP na área da saúde, contemhumanitários e sanitários, bem como prestar assistência pla o envio para Portugal, de doentes cujas situações patoàs populações e pessoas desfavorecidas da comunidade lógicas não sejam passíveis de resolução nos países de
dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), origem. Contudo, limitações de ordem orçamental, levaram
particularmente da Guiné-Bissau, em Portugal e nos países a fixação de quotas, deixando assim, muitos necessitados,
urgentes e em risco de vida, de fora. Acrescem a estes facde origem.
A SSTENE (ONG) propõe-se a prestar assistência nas áreas tos, os elevados custos financeiros e sociais (dificuldade de
de saúde, implementando projetos de forma faseada, con- adaptação ao meio ambiente, dificuldade de comunicação
tínua e sustentável, em autonomia ou parceria e em coor- e inexistência de famílias de acolhimento) que a deslocadenação e cooperação com as Entidades Locais e interna- ção dos doentes para o estrangeiro acarreta, quer para os
cionais e com as demais envolvidas no planeamento e Estados beneficiários, quer para os próprios doentes. O
enumerar destes factos é por si só, esclarecedor e fundaexecução das respectivas Políticas Nacionais de Saúde.
mentador das vantagens que o tratamento local destes
1. A SSTENE tem as seguintes áreas de intervenção:
doentes, poderá trazer para todos os lados envolvidos. O
a) Formação pré-graduada e pós-graduada
tratamento local dos doentes por profissionais competenb) Realização de eventos científicos
tes deslocados para os PALOP, não só minimiza os transtornos referidos como poderá servir de veículo de formação
c) Telemedicina e videoconferências
para profissionais locais nas áreas carenciadas, permitindo
d) Investigação clínica
a médio e longo prazo, a gradual Independência da ajuda
e) Informação, sensibilização, promoção e educação para externa. É urgente dinamizar a complementaridade e a coea saúde
rência das intervenções entre o Estado, o Sector Privado e
f) Cuidados primários de saúde
as ajudas externas com vista a resolver o crónico problema
da Saúde especializada no país.
g) Cuidados secundários de Saúde
h) Serviços farmacêuticos.

O projeto “GuiMed” contempla as seguintes Áreas de intervenção:

A SSTENE iniciou em 2018 um projeto de longo prazo na
1. Formação e realização de eventos científicos
Guiné- Bissau que se chama “GuiMed“.
Este projeto tem como objetivo participar na prestação de 2. Investigação clínica
cuidados de saúde às populações da Guiné-Bissau de for- 3. Informação, sensibilização, promoção e educação para a
ma abrangente (Bissau e outras regiões), faseada, contí- saúde
nua e sustentável, em parceria e em coordenação com o
4. Cuidados primários de saúde ;
Governo do país e com as demais Entidades competentes
envolvidas no planeamento e execução da Política Nacio- 5. Cuidados secundários hospitalares
nal de Saúde.

6. Serviços farmacêuticos

A fundamentação deste projeto baseia-se nos seguintes Não obstante os vários constrangimentos identificados, é
aspetos:
sobejamente reconhecido o empenho do Estado da Guinéa. A Guiné-Bissau enfrenta desafios crónicos e constrange- Bissau na concretização do seu Plano Estratégico para a
dores na área da saúde. O perfil de saúde é caracterizado Saúde, sendo de particular importância o contributo das
por acentuadas assimetrias regionais. A precariedade parcerias bilaterais e multilaterais, nomeadamente, com o
financeira do país leva à significativa necessidade de inter- Banco Mundial, BAD, OMS, UNICEF, União Europeia, Instivenção de entidades externas para manter um nível míni- tuições Bancárias Regionais, ONG’s, Associações, entre
outras.
mo de prestação de cuidados de saúde à população.
b. O regime de proteção Social é vestigial. A maior parte da
população não tem acesso aos Serviços de Saúde. O acesso aos medicamentos essenciais é deficitário a nível público. O mercado de trabalho de saúde é dominado pelo sector público, cuja distribuição dos profissionais de saúde
não é harmónica. A formação de quadros locais está muito
aquém das necessidades tanto ao nível de cuidados de
saúde primários como secundários. A formação especializada não existe e a escassez e ineficiência de projetos de

https://sstene.org/
No passado mês de Julho o CHLC participou numa das missões da SSTENE. Foi determinante o empenho e dedicação
de uma equipa multidisciplinar para o sucesso de mais
uma missão da SSTENE.
Cristina Almeida
Coordenadora Técnica de Radiologia
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Legionella: Novas Abordagens, Novas Necessidades
O CHLC possui, desde Novembro de 2017, um
procedimento multissetorial – AMB. 102 – que engloba as
orientações mais recentes, quer nacionais quer
internacionais, contra o crescimento de Legionella
pneumophila, contemplando os procedimentos
preventivos que as várias unidades funcionais do CHLC
deverão executar. Neste documento são apresentadas
medidas gerais e específicas de controlo e monitorização
dos sistemas prediais de água quente e de água fria,
sistemas de ar condicionado, torres de refrigeração e dos
pontos terminais das redes prediais (torneiras e
chuveiros). São também propostas todas as medidas de
vigilância (física, química e microbiológica) destes
sistemas e é estipulada a sua devida periodicidade de
atuação. Atualmente, o AMB. 102 encontra-se em fase de
revisão pretendendo-se, desta forma, otimizar estes
procedimentos através da elaboração de:
Um plano de emergência face a casos de Doença dos
Legionários;
Um plano de comunicação dos relatórios de ensaio
para análises positivas à Legionella pneumophila,
já aprovado pelo Conselho de Administração;
Atualização dos pontos críticos, potencialmente de
risco de crescimento de Legionella, bem como de
todas as instalações e equipamentos existentes
no CHLC produtores de aerossóis;
Implementação, de forma trimestral, da monitorização
da deteção de Legionella pneumophila nos vários
pontos críticos, identificados previamente;
Implementação da adição de um agente anticorrosivo
em todas as redes prediais de água quente de
todos os Pólos do CHLC, de forma a proteger a
canalização do CHLC dos efeitos corrosivos do
cloro.
Desta forma, no primeiro semestre de 2018, foram
elaboradas auditorias e vistorias aos 6 Pólos Hospitalares
com o intuito de fazer o levantamento dos pontos críticos
do CHLC e deste modo produzir conteúdo dirigido, de
forma personalizada, a cada unidade funcional.

avaliação das condições microbiológicas (nomeadamente
da Legionella) estes pontos deverão ser aqueles, mais
suscetíveis da ocorrência da proliferação desta bactéria.
Destes, salientam-se os seguintes (de maior risco):
pontos terminais das redes prediais, o mais distante
dos depósitos de água
zonas de estagnação de água (depósitos de água,
termoacumuladores, troços da rede predial pouco
utilizados, pontos de utilização com pouco uso
como torneiras e chuveiros, troços da rede

inferior

a

50°C,

principalmente

pontos

de

superior a 20°C
zonas mais suscetíveis aos fenómenos de corrosão e
de incrustação
existência de sistemas de arrefecimento (torres de
arrefecimento, condensadores evaporativos,
humidificadores, sistemas de ar condicionado)
sistemas de água climatizada de uso terapêutico
(piscinas climatizadas, equipamentos usados na
t era p ia r es p ir at ó ria (neb uli zad o res e
humidificadores de sistema de ventilação
assistida).
Assim, torna-se fundamental obter o conhecimento global
de todas as redes prediais tanto de águas quentes como de
águas frias, a fim de elaborar programas de manutenção,
monitorização e operação adequados às especificidades de
cada sistema. Para além disso, é de ressalvar que a
comunicação entre os vários intervenientes: médicos,
enfermeiros, técnicos, engenheiros, auxiliares e
administrativos é fundamental para que toda esta operação
seja colmatada com o maior êxito possível.

Aguardem novidades para breve.
A existência de pontos críticos para o controlo e
monitorização das características físicas (temperatura),
químicas (pH, cloro residual) e microbiológicas (Legionella)
é fundamental. Se, por um lado, para a monitorização das
características físicas e químicas se propõem pontos de Principais sistemas e equipamentos com
utilização da rede predial elevado risco para o crescimento e
terminais,
para
a desenvolvimento da Legionella.

Monitorização da temperatura na
rede predial com a utilização de
termómetros de encosto.
Rafael Costa Santiago Médico de Saúde Pública CHLC
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Chemoembolization of Hepatocellular Carcinoma with Drug-Eluting
Polyethylene Glycol Embolic Agents: Single-Center Retrospective
Analysis in 302 Patients
Authors: Filipe Veloso Gomes, João A. Oliveira, Mariana Tome Correia, Nuno Vasco Costa, João Abrantes, Daniel Torres,
Pedro Pereira, Ana Isabel Ferreira, José Hugo Luz, Erik Spaepen, Tiago Bilhim, and Elia Coimbra.
Purpose: To evaluate the efficacy and safety of transarterial chemoembolization with polyethylene glycol (PEG) drugeluting embolic agents in the treatment of hepatocellular carcinoma (HCC).
Materials and Methods: A single-center retrospective study of 302 patients (258 men; 85.4%) with HCC treated during a
20-month period was conducted. The mean patient age was 66 years ± 10; 142 (47%) had Barcelona Clinic Liver Cancer
stage A disease and 134 had (44.4%) stage B disease; 174 (57.6%) had a single HCC tumor, 65 (21.5%) had 2, and 62
(20.9%) had 3 or more. Mean index tumor size was 36.6 mm ± 24.8. One-month follow-up computed tomography (CT)
response per modified Response Evaluation Criteria In Solid Tumors and clinical and biochemical safety were analyzed.
Progression-free and overall survival were calculated by Kaplan–Meier method.
Results: Median follow-up time was 11.9 months (95% confidence interval, 11.0–13.0 mo). One-month follow-up CT
revealed complete response in 179 patients (63.2%), partial response in 63 (22.3%), stable disease in 16 (5.7%), and
progressive disease in 25 (8.8%). The most frequent complications were postembolization syndrome in 18 patients (6%),
liver abscess in 5 (1.7%), and puncturesite hematoma in 3 (1%). Biochemical toxicities occurred in 57 patients (11.6%).
Survival analysis at 12 months showed a progressionfree survival rate of 65.9% and overall survival rate of 93.5%.
Patients who received transplants showed a 57.7% rate of complete pathologic response.
Conclusions: Chemoembolization with PEG embolic agents for HCC is safe and effective, achieving an objective response
rate of 85.5%.
Images from a 50-year-old man with
hepatitis C virus–associated cirrhosis
and a single 1.6-cm HCC nodule in
segment VI. (a) Hypervascular tumor
(arrow) is shown on arterial-phase
contrast-enhanced CT before treatment. (b) Washout (arrow) is shown on
portal venous -phase contrast enhanced CT before treatment. (c) No
enhancement (arrow) is shown on
arterial-phase contrast-enhanced CT at
1-month follow-up. (d) No enhancement (arrow) is shown on portal
venous-phase contrast-enhanced CT
at 1-month follow-up. (e) Complete
tumor necrosis is marked by the circle.
(Hematoxylin and eosin stain; original
magnification, 10x) LifePearl microspheres are shown in light purple
(arrow). (f) Liver fibrosis is marked by
the circle. (Hematoxylin and eosin
stain; original magnification, 10x) The
portal triad is marked, with the portal
vein (long diagonal arrow), bile ductule
with epithelial lining (short diagonal
arrow), and peripheral arterial branches occluded by microspheres
(vertical arrow). LifePearl microspheres are shown in light purple.
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Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos
Antimicrobianos
O Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de 2020, mediante a integração das várias políticas e mediResistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) foi criado pelo das.
Despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde n.º 2902/2013, de 8 de Fevereiro. É um dos programas de saúde prioritários desenvolvidos no âmbito do
Plano Nacional de Saúde e resultou da fusão do Programa
Nacional de Controlo da Infeção com o Programa Nacional
de Prevenção da Resistência Antimicrobiana.
O PPCIRA está atualmente regulamentado no Despacho do
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde n.º 6401/2016,

O Despacho do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da
Saúde n.º 15423/2013, de 18 de Novembro, criou os grupos de coordenação regional e local do PPCIRA, estabelecendo as respetivas composições e competências.
As Jornadas do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos têm sido realizadas anualmente desde 2015.

de 11 de Maio, que visou «reforçar a dinâmica de resposta Merece também destaque o “Desafio Gulbenkian Stop Infeaos principais problemas de saúde da população portu- ção Hospitalar!”, criado em 2015 e que estabeleceu como
guesa», privilegiando «uma abordagem de intervenção meta reduzir em 50% quatro tipos de infeções hospitalares
transversal, pluridisciplinar e o envolvimento de todos os no período de três anos, de forma a salvar vidas, diminuir o
intervenientes, numa nova ambição da saúde pública, em número de dias de incapacidade por doença, poupar o
consonância com a estratégia do Governo e com a política sofrimento dos doentes e suas famílias e reduzir o consude saúde “Saúde 2020” da Organização Mundial da Saúde mo de recursos, cujos resultados foram apresentados em
Maio de 2018.
e da União Europeia.».
O diretor do programa integra, juntamente com os direto- O Serviço de Radiologia do Hospital de S. José tem como
res para as hepatites virais, para a infeção VIH/SIDA, e colaboradores deste projeto a técnica coordenadora Cristipara a tuberculose, uma plataforma para a prevenção e na Almeida e as técnicas Andreia Duarte, Inês Santos, Isagestão das doenças transmissíveis. Esta plataforma visa bel Vital, Lúcia Bravo, Margarida Monteiro, Margarida Narciharmonizar e potenciar as estratégias das diferentes inter- so, Maria do Carmo Atienza, Paula Madeira, Olga Fernanvenções em saúde, desenvolvidas pelos profissionais de des e Sandra Carmo. As enfermeiras Ana Isabel Alves e
saúde ou pelos demais intervenientes da sociedade. O Natércia Silva assim como as assistentes operacionais Filoobjetivo é contribuir em conjunto para alcançar as metas mena Castilhos e Vera Baião também integram o grupo de
preconizadas no Plano Nacional de Saúde (PNS) para trabalho.
Maria Margarida Monteiro- Técnica Radiologia CHLC– H.S.José
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