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No sector da Saúde, mais do que nunca, a mudança e a dinâmica das organizações fazem-se
com o empenho e a vontade de todos os profissionais, numa coordenação de esforços, no
sentido de assegurar e melhorar a Qualidade nos cuidados prestados.
Nesta perspectiva, as instituições do sector da saúde não fogem a essas inevitáveis e
necessárias mudanças. Todos temos um papel a desempenhar, para um sistema centrado
nas pessoas, em que os cidadãos são parceiros na promoção da saúde e nos cuidados de
saúde.
Para os profissionais, este facto tem sido visto como um processo consciente, singular e de
experiência ampla na busca de novas propostas e estratégias que gerem impactos
significativos nos índices da saúde da população.
O conhecimento e as tecnologias mais actualizadas garantem aconselhamento e serviços de
elevada qualidade.
É fundamental uma liderança visionária e corajosa, capaz de unir as pessoas. A tónica deve
estar nas boas práticas, cuidados de saúde integrados, redução do desperdício e da despesa.
Não existe uma fórmula mágica para o sucesso…. O caminho faz-se caminhando.
Nesta lª Edição de 2018 deixamos o nosso compromisso:

Nesta Edição:
Mindfulness no contexto
da saúde
Prótese Aórtica por Via
Transcava

Uma prestação de cuidados com base em boas práticas de diagnóstico e
humanização, aliando competência, inovação e respeito pela dignidade, bem-estar e
valores fundamentais dos utentes;
Identificar e promover a melhoria da qualidade e eficiência com vista a maximizar os
resultados, de acordo com os objectivos estratégicos definidos pela organização.
Cristina Almeida
Coordenadora Técnica Diagnóstico por Imagem do CHLC, E.P.E

Adenomyosis
Queimaduras induzidas
na Ressonância Magnética por cabos de ECG:
queimaduras térmicas ou
elétricas?
Fatores de Risco para o
Desenvolvimento de Sindrome PósQuimioembolização após
Quimioembolização
Hepática para Tratamento de Hepatocarcinoma
Cardiologia Nuclear

Workshop de Acesso Radial
para Intervenção Vascular Visceral
No próximo dia 23 de Fevereiro de 2018, realiza-se um Workshop de Acesso Radial para
Intervenção Vascular Visceral, da iniciativa da Unidade de Radiologia de Intervenção, Centro
Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação, Hospital Curry Cabral, CHLC, liderada pela Dra.
Élia Coimbra. O Workshop destina-se a Médicos Portugueses e estrangeiros, dando continuidade à formação contínua pós-graduada em Radiologia de Intervenção, promovida pela Unidade de Radiologia de Intervenção do CHLC várias vezes ao ano.
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Mindfulness no contexto da saúde
No atual paradigma da gestão, são as pessoas que
compõem a organização, o fator mais competitivo, daí que
quanto maior for a motivação e empenhamento dos
colaboradores, maior será também o índice de
produtividade (Caetano et al,2002)
Neste contexto o constructo do Mindfulness, atenção
plena e consciência fazem com que o profissional esteja
mais alerta e através do seu desempenho possa mais
facilmente envolver o paciente para esta premissa como
ator ativo neste processo.
Assim acerca de Mindfulness e segundo (Shapiro et
al,2006) o conceito de Mindfulness apresenta as suas
raízes nas tradições contemplativas do oriente e está
habitualmente ligado à prática formal de meditação.
Da tradução do termo “Sati” em Pali surgiu o termo
Mindfulness para a língua inglesa.

et al,2011).
Bishop et al (2004) in Soler, et al (2012), afirmam que a
aceitação é outro componente essencial da atenção, além de
atenção e consciência do presente. Mindfulness pode ser
percebida como uma construção bidimensional composta de
consciência e aceitação simultânea sendo conceitualmente e
empiricamente diferente, (Brown e Ryan, 2004 in Soler, et al,
2012), referem que embora os conceitos estejam
relacionados, “aceitação” não garante vantagem qualitativa
sobre o fator “atenção e consciencialização”.
Atenção plena é uma qualidade da consciência, no entanto,
atenção plena representa também um desafio para o
pensamento, considerado guia para o comportamento
humano, (Brown et al, 2007 in Soler, et al 2012). Os mesmos
autores referem ainda que a atenção não só facilita o
controlo comportamental com fins adaptativos, mas também
promove a regulação comportamental que otimiza o bemestar. A consciência provocada por Mindfulness facilita
respostas mais flexíveis e adaptáveis e ajuda a minimizar as
reações automáticas ou impulsivas.

Gregório, S. et al (2011) in (Pali Text Society,1921;1925
in Sillifant) o termo “Sati” significa recordar (ter presente
o que acontece), reconhecimento consciência,
intencionalidade da mente, mente vigilante, atenção
Assim, a atenção plena pode reforçar a capacidade de
plena, alerta, mente lúcida, autodetecção da consciência
responder de acordo com os valores, objetivos ou
e a autoconsciência.
necessidades pessoais, em vez de responder ou reagir a
Segundo os mesmos autores, in (Sing et al.,2008) a componentes de uma situação. Mindfulness, pode ainda
definição de Mindfulness varia em função do seu contexto funcionar através da inibição de pensamentos intrusivos,
(social, psicológico, clinico ou espiritual) assim como permitindo um processamento mais profundo de estímulos
também da perspetiva de análise se é investigador, clinico relevantes.
ou praticante.
Mindfulness é a consciência que surge ao prestarmos
Não existe consenso nas várias definições que subsistem
na literatura aquando do esclarecimento e distinção dos
componentes principais do Mindfulness, os processos
psicológicos que envolve assim como as suas tecnologias
e os seus resultados.

atenção de determinada maneira, de propósito, no momento
presente e sem julgamentos.

Mindfulness como constructo tem tido muita atenção nos
estudos clínicos, e a sua eficácia é testada nas intervenções
baseadas neste conceito, que a usam para tratar casos de
Há uma ambiguidade e ausência de definição ansiedade, doenças relacionadas com o stress, dor crónica,
operacional, com um constructo multifacetado, torna - o depressão, insónias, défice de atenção entre outras
difícil de caracterização e operacionalização. (Gregório et patologias.
al, 2011).
Os quatro programas principais empiricamente validados que
A descrição do conceito tem variado ao longo do tempo de treinam a prática de Mindfulness e seus autores são:
acordo com os autores que o descrevem.
1.
Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) de Jon
Langer (1989) refere-o como um estado mental flexível no
Kabat-Zinn;
qual se está ativamente envolvido no presente, onde se
2.
Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) de
observam novos fenómenos e se está sensível ao
Segal, Williams & Teasdale;
contexto.
3.
Dialectical Behaviour Therapy (DBT) de Marsha
Por sua vez, Kabat-Zinn (1990), relata-o como a
Linehan;
capacidade de prestar atenção de propósito, no momento
presente, de uma forma imparcial.

4.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) de Steven
Hayes.

A concetualização do constructo de Mindfulness é visto
como unidimensional por alguns autores e Brown e Ryan
(2003) descrevem-no como uma experiência vivida ao
perceber os fenómenos internos ou externos que
aconteceram no momento presente, ou seja definem a
consciência (awareness) e a atenção no momento
presente aos estímulos internos como pensamentos,
emoções sensações físicas e externos como os
componentes fundamentais do Mindfulness (Gregório, S.

Para a compreensão da natureza do constructo de
Mindfulness houve necessidade de criar medidas,
indispensáveis para o entendimento da natureza do
Mindfulness e dos componentes e mecanismos onde exerce
o seu potencial efeito (Baer et al.,2006).
Nos últimos anos, foram desenvolvidos vários instrumentos
para medir a atenção plena quer como um estado quer como
uma característica.
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Todos os formatos de questionários de auto resposta não
só diferem na definição subjacente do conceito de
Mindfulness e sua operacionalização, como em termos de
conteúdo e do fator da sua estrutura (Baer, 2011; Sauer
& Baer, 2010).
Alguns dos questionários de medição de Mindfulness são:
Cognitive and Affective Mindfulness Scale - Revised
(CAMS-R; Feldman, Hayes, Kumar, Greeson, &
Laurenceau, 2007);
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As diferentes formas de medir a atenção, refletem a
diversidade de definições, com escalas que variam em
complexidade a partir da utilização de um único fator, a
atenção para o momento presente, (Brown e Ryan, 2004 in
Soler, et al, 2012).

A Mindful Attention Awareness Scale avalia a capacidade de
disposição de um indivíduo para estar alerta e consciente da
experiência do momento presente, na vida quotidiana.
A escala é composta por 15 itens, cada um dos quais é uma
Freiburg Mindfulness Inventory (FMI; Buchheld, afirmação expressa numa frase declarativa. Os assuntos a
Grossman, & Walach, 2001; Walach, Buchheld, medir são os que aconteceram frequentemente e o quanto
foram experimentados numa dada situação, usando uma
Grossman, & Schmidt, 2006);
escala de Likert de 6 pontos.
Toronto Mindfulness Scale (TMS; Lau, Bishop, Escala de Mindful Attention Awareness (MAAS) adaptada :
Segal, Buis, Anderson, Carlson, Shapiro, &
Carmody, 2006);
1.
Posso sentir emoções e não estar consciente delas.
Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS; 2.
Baer, Smith, & Allen, 2004);

Quebro ou espalho coisas por não estar atento, ou por
estar a pensar noutra coisa.

Mindful Attention Awareness Scale (MAAS; Brown, 3.
Acho difícil manter-me concentrado no presente.
& Ryan, 2003);
4.
Caminho depressa para chegar ao destino sem prestar
atenção ao que acontece
Five Facet Mindfulness Qustionnaire (FFMQ, Baer,
Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney, 2006; Baer, 5.
Ignoro sentimentos de pressão física/ desconforto até
Smith, Lykins, Button, Krietemeyer, Sauer, & Walsh,
que atraiam a minha atenção.
2008), In (Gregório,S. et al ,2011).
6.
Esqueço o nome de uma pessoa depois de o dizer pela
Alguns destes questionários já foram validados por
primeira vez.
investigadores portugueses (Gregório, S. et al, 2011)
nomeadamente Mindful Attention Awareness Scale 7.
Faço tarefas sem estar atento a elas.
(MAAS) e Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ).
8.
Concentro-me tanto sobre o objetivo que quero
Mais recentemente foi estudado o impacto que o
alcançar, que perco a noção do que faço para o atingir.
Mindfulness pode trazer para o contexto de trabalho.
9.
Trabalho de forma automática sem perceber por vezes
Markus, P. et al (2015) no artigo “Mindfulness e seus
o que estou a fazer.
benefícios nas atividades de trabalho e no ambiente
organizacional” através de uma revisão de literatura 10. Estou a ouvir alguém e a fazer outra coisa ao mesmo
inserem o conceito no contexto de trabalho e ambiente
tempo.
organizacional. Refere há evidência nos resultados
obtidos que as práticas de Mindfulness contribuem para a 11. Encontro-me alheado do passado e do futuro.
satisfação e desempenho no trabalho, com regulação Esta escala concentra-se na presença ou ausência de
emocional, com redução de exaustão emocional e de atenção e consciência do que está a ocorrer no momento
burnout, envolvimento no trabalho melhorando os presente, em vez de tentar medir atributos como aceitação,
vínculos pessoais. Sugerem ainda, que as pesquisas confiança, empatia, gratidão, ou outros relacionados com a
efetuadas têm um papel importante e potencial do plena consciência.
Mindfulness no local de trabalho e que pode ser O MAAS, é utilizado para avaliar as diferenças individuais na
influenciado não só por fatores pessoais, mas por frequência de atenção ao longo de um período de tempo,
diferentes fatores ambientais e situacionais.
podendo relacioná-las com o desempenho profissional.
Mindfulness é um meio eficaz para as organizações e
colaboradores estarem preparados para os desafios do
trabalho diário, com benefícios que se podem estender
para o bem-estar emocional e de saúde, gerando melhor
qualidade de vida. A aplicação de Mindfulness tem
compreendido áreas como a formação, educação e
gestão de serviços de saúde.
A ESCALA DE MINDFUL ATTENTION AWARENESS SCALE
(MAAS)
A MAAS é um instrumento de simples e rápida aplicação,
que permite avaliar a capacidade de atenção. A Mindful
Attention Awareness Scale (MAAS) (Brown & Ryan, 2003)
é uma das escalas mais usuais para medir a atenção
plena.

Brown & Ryan, (2003) no seu estudo inicial, testaram-na
através de uma série de medidas que indicaram boas
propriedades psicométricas.
A escala MAAS provou ser uma medida unidimensional com
alta consistência interna, com itens com valores de
discriminação adequados e cargas fatoriais altas no primeiro
fator, assim como evidências de validade externa.
A escala foi adaptada e validada em diferentes países e
culturas.
Em Portugal, alguns autores utilizaram este instrumento de
medida MAAS em conjunto com outras escalas, foi o caso de
Gregório,S. et al (2013) com “Mindful Attention and
Awareness: Relationships with Psychopathology and Emotion
Regulation”, neste trabalho visou analisar o MAAS e suas
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características psicométricas e validá-lo para a população
portuguesa.
Já em 2010 Duarte, C. et al, no trabalho desenvolvido “O
traço de Mindfulness como protetor nos comportamentos
bulímicos” pretendeu contribuir para a compreensão do
poder preditivo do Mindfulness no âmbito dos
comportamentos bulímicos, utilizando a escala MAAS. Por
sua vez Oliveira, C. (2013) propôs-se estudar os
“Determinantes psicossociais da dor sexual na mulher
portuguesa“ onde avaliou a influência do Mindfulness
-

principal era verificar se havia associação entre o
Mindfulness, o stress, a satisfação com a vida e o
desempenho académico nos estudantes de medicina da
Universidade da Beira Interior, utilizou a escala MAAS,
juntamente com outras escalas.

dor,
da autoestima, da autoestima sexual, do ajustamento
diádico e do funcionamento sexual em 3 grupos
diferentes, utilizando em conjunto a escala de MAAS.
Paz, G. (2015) na sua investigação sobre a “Relação entre
o Mindfulness, o stress, a satisfação com a vida e o
desempenho académico nos estudantes de medicina da
universidade da Beira Interior”, em que o objetivo

Concluímos assim que através do constructo do
Mundifulness e utilizando um instrumento que se possa
medir e avaliar as diferenças individuais na frequência de
atenção ao longo de um período de tempo, temos
profissionais mais aptos na melhoria do seu desempenho
profissional para envolver o paciente no processo de auxilio
de cuidar de si próprio.

Assim como refere Antunes (2001) “tudo o que é realmente
importante na gestão de um Hospital ocorre dentro dos
Serviços, assim a melhor equipa não consegue nada sem
uma boa colaboração e gestão. Daí que se quiser melhorar o
seu desempenho e maturidade tem de começar por envolver
todos os profissionais”.

Filomena Batalha- Técnica de Radiologia do CHLC– Polo HDE

Prótese Aórtica por Via Transcava
A evolução dos sistemas de libertação de TAVI, os quais
podem ser inseridos por introdutores de menor tamanho
(14 Fr para válvulas CoreValve Evolut R® e Sapien® 3)
tem contribuido para a diminuição de complicações
vasculares. No entanto, existe um limitado número de
pacientes nos quais não se pode realizar este
procedimento pelo acesso arterial convencional (femoral)
ou por acessos alternativos tradicionais como o subclávia,
axilar, aórtico direto, transapical e transcarotídeo.
A via transcava surge como uma alternativa viável para a
realização do implante percutâneo da valvula aórtica neste
tipo de pacientes.
Greenbaum em NewEngland ref.2016 deu a conhecer o
seu estudo observacional com 100 pacientes que foram
submetidos ao implante valvular aórtico por via transcava.
O acesso vascular foi bem-sucedido em 99 de 100 sujeitos
e o sucesso com o dispositivo de oclusão (Figura 3)
(AmplatzerTM) foi de 98/99. Um dos casos requereu
implante de stent aórtico recoberto. A sobrevida após a
alta hospitalar foi de 96% e a sobrevida em 30 dias foi de
92%. As complicações vasculares maiores associadas ao
acesso foram de 13%. A média foi de 4 dias.
Conclui-se que a via de acesso transcava para implante
percutâneo da válvula aórtica é uma alternativa que exige
uma adequada planificação do procedimento, que é
possível realizá-lo em pacientes com risco proibitivo ou alto
para cirurgia por contraindicações ou múltiplas
comorbilidades e deficientes acessos vasculares
convencionais e alternativos. A complicação mais temida
associada ao procedimento é o sangramento
retroperitoneal que pode ocorrer em 1 a 2% dos casos.
Procedimento
Para escolher a via trancava é imprescindível, fazer uma
tomografia multicorte (TC) do abdómen que permite avaliar
a relação aorto-cava e identificar o ponto mais indicado
para realizar a punção cava-aorta (Figura 1 e 2).
É efectuada uma análise 3D com identificação da janela
livre de cálcio e respectivas incidências (esquerda, direita-

ortogonais) para a punção cava-aorta.
Deve ser escolhida a `janela´ onde houver menor
quantidade de cálcio, sem estruturas interpostas (intestino).
Deve-se realizar a punção a uma distância prudente da
artéria renal, da veia renal, dos vasos mesentéricos e da
bifurcação aortoilíaca, para o caso de ser necessário o uso
de stent.
Para avaliação do shunt residual que pode existir no fim do
procedimento, realiza-se um Angiotac à data da alta, ao
primeiro mês ao 6ºmês e ao ano. Queremos assegurar que,
também na nossa experiência, o eventual ´shunt´ vá
regredir ao longo do procedimento.

Figura 1 e 2 – Imagem TC – Local de Punção

Figura 3 – Aortografia –
Oclusão da Fistula Cavoaórtica com dispositivo
Amplatzer

Dina Almeida- Técnica de Radiologia do CHLC– Polo HSM
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Adenomyosis
Adenomyosis may be present in 9%-31% of uterus after
hysterectomy and consists of ectopic growth of endometrial tissue within the myometrium, typically near the endometrial-myometrial junction zone (JZ). Prevalence of
symptoms atributable to adenomyosis can be as high as
70% in women 40-50 years of age. Typical symptoms
include dysmenorrhea, metrorrhagia, and menorrhagia,
which are non-specific and overlap with other disorders
such as uterine leiomyomas, endometriosis, or uterine
malignancies. Thus, imaging plays a critical role in the
diagnosis with transvaginal sonography and magnetic
resonance (MR) as main techniques. The sensitivity and
specificity rates of MR in the diagnosis of adenomyosis are
78%–88% and 67%–93% respectively. The imaging findings suggestive of adenomyosis are: asymmetric enlargement of the uterus wall, widening of the JZ (greater
≥12mm is diagnostic), <3mm cystic lesions within the thickened JZ and myometrium. These changes may be diffuse
or focal (1).
Technically, uterine artery embolisation (UAE) for adenomyosis does not differ substantially from UAE for uterine
fibroids. Uterine arteries are accessed bilaterally and
embolic agents are injected through 4-5Fr catheters and/
or 2.5-3.0Fr coaxial microcatheters distally to the cervicovaginal branches. Some preffer to downsize embolics
used when compared to UAE for fibroids to allow a deeper
penetration. Wide range of embolics and sizes have been
reported in the literature: non-spherical polyvinyl alcohol
particles from 255 μm to 900 μm; trisacryl gelatin microspheres (Embospheres) of 500–700 μm and 700–900 μm;
PVA hydrogel spheres (BeadBlock) 700–900 μm; calibrated polyzene F-coated hydrogel microspheres (Embozene)
500 μm, 700 μm and 900 μm. Most authors preffer to
start embolization with smaller particles to allow deeper
penetration of the embolics and upsize when judged
necessary. The use of aditional embolics as gelfoam to

Figure 1. Uterine artery angiography image
before embolisation in a patient with adenomyosis

finish UAE varies according to operator and intitutional prefferences. The end point of embolisation reported is usually
complete stasis of contrast in the distal ascending segment of
the uterine artery on both sides without detectable residual
flow (only residual flow in the lower uterine segment). Some
advocate a more agressive end-point when compared with
UAE for fibroids to achieve greater ischemia. When using
microshperes, some centers opt to check the stability of the
end-point after 3-5 minutes to see if aditional embolics are
needed (1-6).
Outcomes are different if pure adenomyosis or adenomyosis
and fibroids are present. For pure adenomyosis reported
improvement rates are 83.3% after a median follow-up of 9.4
months and 64.9%-70% after a median follow-up of 40.6
months and up to 5 years. There is an average JZ thickness
reduction of 33%, tumor volume reduction of 77% and uterine
volume decrease of 42%. More than 70% of patients show
devascularization of adenomyosis on MR imaging after UAE
with a reduction in JZ thickness of 19.8%–61.4%. Treatment
success rates after 5 years are reported to drop do 55%-57%.
At long-term, dysmenorrhea and bulk-related symptoms
remain controlled in 75%-93% of patients. However, menorrhagia control in obtained in only 55% of patients. If adenomyosis and fibroids are present, success rates tend to be
higher with 92.9% of clinical sucess after a median follow-up
of 10.7 months and 82.4% after a median follow-up of 34.2
months. Approximately 13%-18% of women undergo hysterectomy after failed UAE.
UAE allows long-term preservation of the uterus in the majority of patients with adenomyosis with most patients remaining asymptomatic. Best results after UAE are seen in uterine
adenomyosis with uterine leiomyomata predominance as
opposed to predominant uterine adenomyosis with minor
fibroid disease or pure adenomyosis.

Figure 2. Sagittal T2-weighted images before and after UAE in a patient with adenomyosis. Marked reduction in the widening of the JZ (54 mm before UAE to 38mm after UAE)
with hipointense appearence after UAE due to ischemic changes. The typical <3mm cystic lesions within the thickened JZ and myometrium are no longer seen after UAE
Tiago Bilhim- Médico Radiologia Intervenção do CHLC
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Queimaduras induzidas na Ressonância Magnética por cabos de
ECG: queimaduras térmicas ou elétricas?
As queimaduras frequentemente têm consequências emocionais e físicas nos pacientes e nos seus familiares. Nas
unidades de queimados a maioria dos doentes apresentase com lesões térmicas (95%), seguido de queimaduras
químicas e eléctricas.
Numa investigação realizada por: Othman D*, Abdel-Rehim
S and O’Boyle C, Nottingham University Hospitals NHS Trust,
Reino Unido (RU) são apresentados dois casos de pacientes
que sofreram queimaduras superficiais de um mecanismo
incomum induzido por cabos ECG utilizados durante a Ressonância Magnética (RM).
O objetivo da apresentação deste estudo de caso foi destacar os mecanismos de lesão, medidas de segurança e diretrizes emitidas pelo ministério da Saúde do Reino Unido, na
monitorização pacientes no ambiente RM.
Caso 1
Paciente de 59 anos, sexo feminino com informação clínica
de histerectomia, numerosas fusões lombares e cervicais,
discectomia e descompressão para a síndrome da cauda
equina. Realizou ressonância magnética do crânio e da
coluna vertebral com uso do equipamento RM "Phillips Intera 1.5 Tesla Magnet". A paciente era pouco colaborante, o
exame foi realizado com monitorização e anestesia geral,
com uso de: ECG de 3 derivações (fibras revestidas de carbono / grafite). O equipamento de monitorização e anestesia era compatível com RM (DATEX-Ohmeda S / 5). A duração total do exame aproximadamente 90 minutos.
Ao acordar a paciente começou a queixar-se de uma sensação de queimadura no tórax anterior e parede abdominal.
Após um exame mais aprofundado, foi observado uma linha
eritematosa e bolhas que irradiavam do processo xifóideu
até alguns centímetros acima do umbigo, com aproximadamente 1 cm de largura (Figura 1). A linha e o padrão correspondiam a uma queimadura de um ECG de 3 derivações.
Foi realizada uma ecografia abdominal que excluiu lesões
viscerais intra-abdominais, mas que descrevia presença de
velhos clips cirúrgicos metálicos intra-abdominais.

Fig.1

Fig.2

Caso 2
Paciente do sexo masculino de 44 anos que apresentou dor
lombar crónica foi internado para RM de coluna vertebral
total. A sua história médica incluiu hipertensão que foi controlada com uma medicação anti-hipertensiva oral. Como o
paciente sofria de claustrofobia e, a seu pedido, a RMN foi

realizada sob anestesia geral. O dispositivo RM e o equipamento de monitorização anestésica utilizada foram os mesmos que os descritos no caso anterior. A duração total do
exame de RM foi de 30 minutos. Após o despertar da anestesia, o paciente iniciou queixas de dor em torno da região
umbilical. O exame físico revelou um padrão linear de pele
eritematosa e bolhas com aproximadamente oito centímetros de comprimento na parede abdominal anterior (Figura
2). Devido à experiência com o caso anterior, suspeitou-se
que as suas queimaduras foram induzidas por cabos ECG. O
paciente recebeu um tratamento de lesões por queimadura
convencionais.
Discussão
O aquecimento durante a ressonância magnética pode ser
provocado por vários mecanismos: 1. Aquecimento por indução eletromagnética: uma mudança no fluxo da indução
magnética através de um circuito fixo dá origem a uma força eletromotriz (EMF).
Isso, consequentemente, cria correntes com amplitudes
diferentes de campo magnético que resultam no aumento
do calor por joules da amostra condutora.
2. Aquecimento, devido ao efeito da antena: transmissão de
uma corrente elétrica ao longo do comprimento dos cabos,
com densidade máxima no extremo da antena (efeito antena).
3. Indução corrente: em um circuito eletricamente condutor,
intercetar um fluxo magnético que muda, resulta em uma
queimadura térmica ou elétrica.
A lesão no caso 1 seria resultado do aquecimento da pele e
da radiação térmica subsequente, enquanto que no caso 2
é consequente quando os tecidos do corpo completam um
circuito elétrico com os fios. A energia dos campos de radiofrequência aumenta a oscilação das moléculas e a geração
de calor. A fisiologia humana compensa isso induzindo vasodilatação de capilares de pele que permite a dissipação de
calor. Um desequilíbrio entre absorção de calor e perda de
calor, ou acumulação de calor por baixo de um objeto de
contato levaria a danos térmicos.
As queimaduras elétricas podem não ser dolorosas imediatamente e podem causar danos a temperaturas tão baixas
quanto 43°C. Os dois pacientes apresentaram IMC (índice
de massa corporal)> 35 e passaram um tempo considerável
na unidade RM (90 minutos caso 1 e 30 minutos no caso
2).
Os pacientes submetidos a investigação neurológica ou
outras investigações ortopédicas geralmente têm exames
mais longos dentro do scanner, o que os predispõe a uma
maior exposição térmica e alteração fisiológica. O IMC elevado também pode aumentar esse risco, pois o posicionamento do paciente predispõe o contato direto de partes do corpo
do paciente com o dispositivo RMN, com consequente deficiente ventilação dentro da gantry, aumentando a sudação
do paciente.
Na discussão posterior com o Técnico de Radiologia ficou a
possibilidade de que o cabo ECG estava em contato direto
com a pele do paciente.
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O Departamento de Saúde de Inglaterra relata que os incidentes adversos mais comuns em RM são queimaduras de
contato e emitiu "Diretrizes de Segurança para Equipamentos de Ressonância Magnética em Uso Clínico":
1. Posicionamento adequado do paciente, evitando o contato direto de qualquer parte do corpo com o scanner.
2. Verificar que nenhum circuito condutor se forma com
qualquer parte do corpo do paciente, ou seja, evitar o contato da pele com a pele.
3. O uso de roupas ou cobertores como forma de isolamento não é recomendado, use almofadas de espuma, 1-2 cm
de espessura, para isolar o paciente dos cabos e do dispositivo RM.
4. Use apenas cabos compatíveis com RM.
6. Para pacientes que não respondem / anestesiados, as
verificações de rotina devem ser realizadas para garantir a
não formação de circuitos condutores ou a ocorrência de
qualquer outra lesão.
7. Os pacientes devem ser monitorizados durante anestesia, sedação e recuperação de acordo com os padrões
mínimos de monitorização.
8. Os pacientes colaborantes devem ser instruídos para
informar imediatamente a equipa se sentirem alguma dor
ou sensação incomum.
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Conclusão
As queimaduras iatrogénicas induzidas pela RM são extremamente raras e evitáveis. A sua ocorrência pode ser atribuída a variáveis que foram negligenciadas, como nestes
dois casos. Essas variáveis parecem comuns entre a maioria dos relatos de queimaduras induzidas por RM e
incluem:
1) Duração da permanência nos scanners de RM;
2) IMC do paciente, o que pode contribuir para o posicionamento deficiente no dispositivo.
Ainda há incerteza se as queimaduras foram induzidas
termicamente ou eletricamente e vários mecanismos de
lesão foram sugeridos. No entanto, o relatório mostrou a
importância de educar os profissionais na prevenção e
deteção imediata das complicações da RM sob anestesia
geral. O relatório, também destaca a necessidade fundamental de elaborar diretrizes e listas de verificação de
segurança, que devem ser vigiadas, implementadas e mantidas para a RM e outros procedimentos, por todos os
membros relevantes da equipa. Isso irá manter a segurança do paciente, melhorar a prática clínica e prevenir lesões
semelhantes.
Alexandra Santos- Técnica de Radiologia do CHLC– Polo HSJ

Fatores de Risco para o Desenvolvimento de Sindrome PósQuimioembolização após Quimioembolização Hepática para
Tratamento de Hepatocarcinoma
Introdução: A quimioembolização hepática é uma técnica amplamente usada para o tratamento do carcinoma
hepatocelular. A principal complicação deste procedimento é a síndrome pós-quimioembolização. O principal objetivo
deste estudo foi determinar fatores de risco para síndrome pós-quimioembolização.
Material e Métodos: Análise retrospetiva unicêntrica de 563 procedimentos de quimioembolização hepática efetuados
entre 1/1/2014-31/12/2015. A quimioembolização hepática foi efetuada com ½ - 2 ampolas de microesferas 100 - 300
μm carregadas com doxorrubicina.
Os pacientes que desenvolveram síndrome pós-quimioembolização foram identificados pelo prolongamento do
internamento por dor, febre, náuseas e/ou vómitos. Um grupo controlo com os pacientes que não desenvolveram
síndrome pós-quimioembolização foi criado de forma randomizada (três controlos para um caso). Foi realizada análise
descritiva e regressão logística multivariada.
Resultados: A prevalência global de síndrome pós-quimioembolização foi 6,2%. Quimioembolização hepática com dose de
doxorrubicina superior a 75 mg (mais de uma ampola), o tamanho do nódulo maior e o género feminino demonstraram
relação estatisticamente significativa com o desenvolvimento de síndrome pós-quimioembolização (p = 0,030, p = 0,046
e p = 0,037, respetivamente).
Discussão: Doses de doxorrubicina superiores a 75 mg estão associadas a maior risco de síndrome pósquimioembolização. Este resultado pode ter impacto na prática clínica, sempre que for possível evitar doses maiores sem
comprometer a eficácia do tratamento.
O tamanho do maior nódulo tratado e o género feminino também constituem fatores de risco para síndrome pósquimioembolização.
As outras variáveis estudadas não demonstraram relação com síndrome pós-quimioembolização.
Conclusão: A dose de doxorrubicina, o tamanho do maior nódulo tratado e o género feminino são potenciais fatores de
risco para o desenvolvimento de síndrome pós-quimioembolização após quimioembolização hepática para o tratamento
de carcinoma hepatocelular.
Palavras-chave: Carcinoma Hepatocelular; Factores de Risco; Quimioembolização Terapêutica; Radiologia de Intervenção
Artigo completo em: Lima M, et al. Risk factors for postembolization syndrome after transarterial chemoembolization,
Acta Med Port 2018 Jan;31(1):22-29
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Cardiologia Nuclear
A Medicina Nuclear é a especialidade médica que se dedica
ao diagnóstico e tratamento de doenças através da
utilização de radionuclídeos, possibilitando uma avaliação
funcional e/ou terapêutica a nível molecular.
Os radionuclídeos ou átomos com núcleos instáveis, que
emitem radiação, podem ligar-se quimicamente a outras
moléculas que apresentam uma afinidade particular para
determinado processo fisiológico, órgão ou tecido do
organismo. Ao resultado desta combinação dá-se o nome de
radiofármaco. Estes permitem, depois de administrados ao
doente, observar o funcionamento do órgão ou tecido para o
qual têm afinidade.
Quando falamos de imagem de Medicina Nuclear, falamos
de imagem funcional por excelência, uma vez que esta
traduz a informação funcional correspondente a cada
molécula administrada.
Existem radiofármacos que permitem estudar muitos dos
nossos orgãos e sistemas e, como tal, actualmente, a
Medicina Nuclear é útil num vasto campo de áreas médicas,
como é o caso da Cardiologia. Existem dezenas de
procedimentos que permitem estudar praticamente todo o
organismo e mesmo para estudos cardíacos existe uma
panóplia de diferentes procedimentos, diferentes exames,
que podem ser efectuados de acordo com a informação
funcional pretendida.
Em Portugal, são realizados anualmente milhares de estudos
de Cardiologia Nuclear. São estudos seguros, não dolorosos
(requerem na maioria das vezes apenas uma simples
injecção numa veia) e não provocam habitualmente
qualquer tipo de reacção alérgica ou efeito secundário.
A avaliação funcional cardíaca prende-se nomeadamente
com a detecção de doença arterial coronária (DAC), com a
avaliação da contractilidade miocárdica, avaliação e
seguimento terapêutico e com a estratificação do risco de
eventos cardíacos adversos.
A Medicina Nuclear divide-se em duas componentes de
imagem, de acordo com o equipamento utilizado: a medicina
nuclear dita convencional, que recorre ao uso da CâmaraGama para a aquisição de imagens, e a medicina molecular
que recorre ao uso do equipamento PET/CT.
Os exames realizados na Câmara-Gama são os mais
realizados em Portugal estando a Angiografia de
radionuclidos (ARN), a Cintigrafia de Perfusão do miocárdio
(CPM) e a Cintigrafia Cardíaca com MIBG no topo dos
exames mais prescritos.
ARN - realizada maioritariamente para a monitorização da
função cardíaca, na monitorização sequencial de doentes

submetidos a citostáticos para verificação da fracção de
ejecção do ventrículo esquerdo e para a avaliação da
contractilidade do ventrículo esquerdo. Os glóbulos
vermelhos do próprio paciente marcados com 99mTc são
utilizados como radiofármaco.
CPM - avaliação da perfusão miocárdica do ventrículo
esquerdo em duas fases, repouso e esforço (com prova de
esforço fisico ou com prova de estimulação farmacológica,
usando dipiridamol, adenosina ou dobutamina, conforme as
indicações ou contra-indicações clínicas) ou apenas em
repouso, se houver contra-indicação formal para o esforço. A
realização de duas provas: “em esforço” e em repouso, e a
comparação das imagens obtidas em ambas as condições é
contudo essencial para uma avaliação completa da perfusão
do miocárdio.
A CPM está indicada na confirmação de suspeita clínica de
doença coronária, na detecção, localização, extensão e
severidade de alterações na perfusão miocárdica, na
determinação do significado patológico de lesões coronárias
conhecidas, bem como detecção de isquémia miocárdica
(localização e extensão). É também importante na avaliação
funcional de doentes reperfundidos, estratificação do risco
em doentes após enfarte agudo do miocárdio, bem como na
valorização de resposta à terapêutica e viabilidade
miocárdica. Os radiofármacos actualmente mais utilizados
são os agentes tecneciados (tetrafomina e sestamibi).
Cintigrafia cardíaca com MIBG - este exame tem como
principal objectivo o estudo da enervação simpática
adrenérgica cardíaca. Este estudo facilita a orientação
terapêutica da doença coronária uma vez que fornece
informações valiosas de diagnóstico e prognóstico com a
avaliação da enervação simpática, em pacientes com
falência cardíaca. O radiofármaco utilizado é o 123I-MIBG.
Os exames PET/CT têm uma elevada sensibilidade uma vez
que é possível detectar precocemente alterações
metabólicas e funcionais que precedem alterações
estruturais. É uma imagem híbrida por excelência, combina a
anatomia da CT com a função da PET, resulta assim um
método com maior resolução, que melhora o diagnóstico e
proporciona a escolha adequada do tratamento, contudo
não tem, ainda, a mesma preponderância na nossa prática
clínica actual. A PET Cardíaca com fluordeoxiglucose é,
contudo, considerada o ‘gold standard´ para avaliação de
áreas de viabilidade miocárdica, permitindo os agentes
perfusionais a quantificação absoluta da perfusão
ventricular e o inferimento in vivo da reserva funcional
miocárdica.
Ana Geão- Técnica de Medicina Nuclear CUF
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