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Nesta Edição:
Imobilização Pediátrica
– Do Conceito à Prática

A Radiologia do CHLC marcou presença no Congresso Nacional de Radiologia (CNR2018)
organizado pela SPRMN e ATARP que decorreu de 16 a 19 de Maio no Grande Real Santa
Eulália Resort & Hotel Spa em Albufeira – Algarve.
Um grande evento onde assinalámos a nossa presença ao mais alto nível, integrando a
Comissão Cientifica, Moderação de mesas e participação de Técnicos e Médicos
Radiologistas com Comunicações e Posters.
O evento iniciou-se com uma conferência Honorária subordinada ao tema “A Emergência da
Ética no Futuro do Estado Social” e terminou identicamente em sessão conjunta com experts
nacionais e internacionais sobre a temática “Radioproteção e a nova Diretiva Europeia: o que
vai mudar”
Notável foi igualmente a exposição técnica, com alta tecnologia que faz a diferença numa
maior acuidade diagnóstica, softwares de processamento de imagem assente em premissas
de Drive improved treatment and care; Simplify data and insight gathering; Reduce costs;
Support appropriate imaging and treatment; Develop future - proof innovations.
Coisas incríveis no mundo nunca são feitas por uma
única pessoa mas sim por uma equipa
Steve Jobs
Cristina Almeida
Coordenadora Técnica
Radiodiagnóstico e Neurorradiologia

Imobilização Pediátrica – Do Conceito à Prática
Autora: Pires, A

Abordagem Diagnóstica
ao Pectus Escavatum no
Adolescente

Objetivo: Demonstrar os benefícios da utilização de técnicas de imobilização em radiologia
pediátrica, aumentando a qualidade diagnóstica, diminuindo a repetição de exames devido à
não colaboração das crianças na execução de procedimentos radiológicos, não esquecendo a
proteção radiológica da criança e dos acompanhantes.

Ablação por Radiofrequência de Osteoma
Osteóide na Pediatria

Material e Métodos: De acordo com o objetivo definido foi escolhida a seguinte metodologia:
Utilização de dispositivos de imobilização disponíveis no mercado, compatíveis com os diferentes métodos de imagem;
Recurso a técnicas de imobilização acessíveis e passíveis de serem utilizados em qualquer
serviço de imagiologia ou internamento, como: esponjas de diferentes formatos ajustáveis ao
exame a realizar, sacos de areia, lençóis, fitas de velcro, faixas de compressão, berços compatíveis com RM, etc.

Large vessels vasculitis –
Multimodal imaging in
diagnosis and follow-up
Is the Posterior Cerebral
Artery Large Enough for
Endovascular Treatment?

Resultados: Imobilizar é proteger. Uma correta imobilização, é garantia de exames de elevada
qualidade diagnostica, diminuindo de forma significativa o recurso à sedação/anestesia nas
crianças não colaborantes.
Conclusões: A radiologia pediátrica constitui um enorme desafio para os profissionais de
radiologia. O avanço da tecnologia aumentou a quantidade e complexidade dos exames de
imagem. Cabe ao técnico de radiologia conquistar a confiança da criança e dos pais para conseguir exames de qualidade com baixa dose de radiação numa prestação que se pretende de
excelência.
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Abordagem Diagnóstica ao Pectus Escavatum no Adolescente
Autores: Casimiro,J, Coimbra J
Objetivo
Demonstrar a abordagem utilizada no diagnóstico do pectus escavatum no departamento de Imagiologia do CHLC-HDE
Material e Métodos
Para a realização deste trabalho foi realizada uma pesquisa no sistema SONHO para
identificar através da consulta de cirurgia os casos de pectus escavatum, de seguida
foram analisados no S.Clínico e no PACS a fim de se estudar o método de diagnóstico
e o procedimento de tratamento utilizado para cada caso.
Resultados
O diagnóstico do grau do pectus escavatum é determinado pelo índice de Haller através da TC. O protocolo de aquisição utilizado no CHLC-HDE inclui uma aquisição em
expiração da grelha costal e a utilização de um protocolo específico de baixa dose de radiação, com reformatações multiplanares e reconstrução tridimensional.
Conclusão
O pectus escavatum é uma patologia particular dentro das deformidades
ósseas do tórax na adolescência. As hipóteses diagnósticas para estes
casos são muito especificas o que resultou na criação de um protocolo
técnico especifico para este tipo de patologia.

Ablação por Radiofrequência de Osteoma Osteóide na Pediatria
Autores: Casimiro,J; Alves,P; Ramos,S
Objetivo
Demonstrar a abordagem utilizada no CHLC-HDE no diagnóstico e tratamento
do Osteoma Osteóide, dentro do departamento de Imagiologia.
Material e Métodos
Para a realização deste trabalho foi realizada uma pesquisa no sistema
SONHO para identificar os procedimentos de ablação por radiofrequência de
osteoma osteóide. De seguida foram analisados no S.Clínico e no PACS a fim
de se estudar o método de diagnóstico e o procedimento de tratamento utilizado para cada caso.
Resultados
Os resultados da pesquisa demonstraram que o método de diagnóstico
principal foi a TC. A parte de cirúrgica/intervenção mostrou que a ablação
por radiofrequência foi o método utilizado na abordagem terapêutica à
patologia. A avaliação de cada caso permitiu nos estabelecer também
quais os passos dentro do procedimento tanto para a parte médica como
para a parte técnica.
Conclusões
O tratamento do Osteoma Osteóide na Pediatria, por radiofrequência,
demonstrou ser o método mais utilizado no CHLC para a abordagem a
esta patologia específica. O procedimento obedece a linhas de atuação
bem definidas e que são bem identificadas no estudo dos casos identificados.
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Large vessels vasculitis –
Multimodal imaging in diagnosis and follow-up
Authors
A. Lourenço, C. Ruano, L. Torres, C. Leal, S. Pinheiro, M. Silva, S. Carmo, Â. Marques, O. Fernandes
Learning objectives
To illustrate the role of noninvasive imaging modalities in diagnosis and follow-up of large vessels vasculitis, such as Takayasu´s Arthritis (TA) and Giant Cell Arteritis (GCA).
Background
Vasculitis is a pathologic process characterized by inflammation with leukocyte infiltration into the vessel wall. Large vessel vasculitis (LVV), such as TA and CGA, have similar histologic abnormalities but differ in the age of onset and distribution. GCA occurs in patients older than 50 years and classically involves the extracranial internal and the external carotid
arteries, as well as the temporal arteries. TA is mostly seen in women under the age of 40 years and primarily involves the
aorta and its branches, especially the subclavian arteries, with the abdominal aorta and pulmonary arteries involved in up
to half of the cases. Recently, imaging modalities including Doppler-Ultrasonography (US), Magnetic Resonance Imaging
(MRI) angiography (MRA), Computed Tomography (CT) angiography (CTA) and FDG Positron Emission Tomography
(PET/CT) have been increasingly used in LVV management.
Imaging findings
Doppler-US has been suggested as the first imaging modality in GCA, as it is an accessible, non-ionizing technique, which
can demonstrate early vessel wall changes before detectable luminal abnormalities are seen on angiography. CT and CTA
are useful in demonstrating both vessel wall and luminal changes, namely stenosis, dilatation, and aneurysms, as well as
wall thickening and calcifications. MRI and MRA play a very important role in early diagnosis of LVV, allowing for the detection of active inflammatory changes (demonstrated by high signal intensity on T2 weighted sequences and significant
post-contrast mural enhancement), and also providing a non-ionizing angiographic study. These features can be useful in
both diagnosis and follow-up evaluations. PET/CT has a pertinent role, particularly in patients with nonspecific symptoms
and stable disease, as it can also detect subclinical inflammation.
Conclusion
A multimodality imaging approach is often required for assessment of both vessel wall and lumen in LVV, as well as for
surveillance of disease activity and treatment planning. Noninvasive imaging modalities such as Doppler-US, MRA, CTA
and PET/CT play a critical role in initial evaluation and further assessment of LVV.

A Radiologia de Intervenção marcou presença no CNR 2018 através das mesas dedicadas a este tema, com a participação de vários Radiologistas de Intervenção de todo o país.
No dia 17 de Maio, teve lugar a sessão: Hipertensão Portal: do diagnostico à terapêutica, com a participação da Dra. Élia
Coimbra, Coordenadora da Unidade de Radiologia de Intervenção do Centro Hospitalar de Lisboa Central. A Unidade de
Radiologia de Intervenção do CHLC é o centro de referência no sul do país para o tratamento da hipertensão portal através da colocação de TIPS (transjugular intrahepatic porto-systemic shunt). Esta sessão contou com a participação do Dr.
Jorge Brito do Centro Hospitalar do Algarve, e foi moderada pelos Dr. Paulo Almeida, do Centro Hospitalar de Tondela/
Viseu, e Paulo Morgado, do Centro Hospitalar de São João.
No dia 18 de Maio, ocorreu a sessão: Intervenção Biliar, com moderação dos Drs. Paulo Donato, do Centro Hospitalar
Universitário de Coimbra, e Filipe Veloso Gomes do CHLC (em substituição da Dra. Élia Coimbra), tendo como palestrantes
a Dra. Maria José Sousa, Diretora do Serviço de Radiologia de Intervenção do IPO Porto e os Drs. Paulo Almeida (CHTV) e
Paulo Morgado (CHSJ).
No dia 19 de Maio, ocorreu a sessão: Intervenção Vascular Terapêutica, com a participação dos Drs. Nuno Vasco Costa e
Filipe Veloso Gomes, do CHLC, com os temas Isquémia Crítica no Pé Diabético e Tratamento Endovascular na Doença
Venosa Crónica, respetivamente. Esta sessão contou ainda com a participação do Dr. Belarmino Gonçalves, com a moderação dos Drs. Alfredo Gil Agostinho e Paulo Morgado, este último em substituição do Dr. João Pisco.
Filipe Veloso-Médico Radiologista
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Nos dias 6 e 7 da Abril Lisboa acolheu mais uma edição do Lisbon Stroke Summit!
O congresso foi organizado por médicos de Neurorradiologia de Intervenção e da Unidade Cerebrovascular do CHLC e contou com vários especialistas nacionais e internacionais que discutiram e
compararam experiências sobre o tratamento do AVC.
Os participantes (Médicos, Técnicos e Enfermeiros) beneficiaram do intercambio e debate cientifico
para atualizar informação e com isso, melhorar o atendimento ao doente com AVC agudo.
Coordenação Editorial

Is the Posterior Cerebral Artery Large Enough for
Endovascular Treatment?
Authors
Morais, Teresa P.1; Perry da Câmara, Catarina1; Pinheiro, Carolina1; Fragata, Isabel1; Ferreira, Patrícia2; Nunes, Ana Paiva2; Reis, João1.
1Neuroradiology
2Stroke

Department, Centro Hospitalar Lisboa Central

Unit, Centro Hospitalar Lisboa Central

Background
Between 5% and 10% of all acute ischemic strokes occur in the posterior cerebral artery (PCA) territory. Endovascular
treatment (EVT) in small vessels like PCA is still controversial regarding efficacy and safety.
Results
We report a case of a 87-year-old man with previous history of carotid endarterectomy, ischemic heart disease and atrial
fibrillation, treated with dabigatran, who presented at ER with persisting feeling of being unwell for 2h.
Neurologic examination revealed deviation of the eyes and head to the right, left homonymous hemianopsia, a left central
facial palsy, dysarthria, left superior limb plegia and left inferior limb paresis and left sided hemihypoesthesia, scoring 15
points in NIHSS.
Computed tomography (CT) showed no signs of acute lesion and CT-angiography revealed right PCA P1 occlusion. MRI was
contraindicated due to cardiac pacemaker.
There was an absolute contraindication for the use of t-PA because the patient was under anticoagulation, so after multidisciplinary discussion we opted for emergent endovascular clot aspiration. A TICI 3 was obtained in the end of the procedure (294 minutes after symptoms), with no complications. The 24h-control CT showed a hypodense lesion in the right
lenticular nucleus, the posterior limb of the internal capsule and the right anterior thalamus.
The patient was discharged 10 days after the intervention, with slight gait disturbance, scoring 1 point in NIHSS and a
mRS of 1. Assuming this was a cardioembolic stroke we decided to switch the anticoagulant to apixaban 2,5mg, 2id, due
to age over 80 years and weight under 60 kg.
Conclusions
PCA occlusion may present with significant neurologic disability. EVT is useful for acute PCA occlusion, and might improve
outcome in selected patients.
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