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122 Anos da descoberta dos raio-X.
8 de Novembro de 1895 / 8 de Novembro de 2017
A 8 de Novembro de 1895, o Eng. Mecânico e Físico, natural de
Wurzburg na Alemanha, descobre a cidentalmente o fenómeno, dos
raios x ao investigar a passagem de electricidade através de um
tubo com vácuo onde produzia altas descargas de energia num
tubo de crookes.
Wilhelm Conrad Roentgen realizou experiências com placas
contendo platinocianeto de barium, as quais bombardeavam com

estes electrões.
Casualmente, quando realizava uma experiência com um destes tubos cobriu-o totalmente
► Coordenação Editorial
com papel fotográfico e aquando da emissão de corrente eléctrica verificou que uma placa
Sandra Carmo
com platinocianeto de barium que se encontrava ligeiramente afastada do tubo coberto com
Sérgio Alves
(Técnicos de Radiologia)
papel, emitia fluorescência. Esta intensidade aumentava à medida que aproximava a placa do
tubo.
Roentgen prosseguiu de imediato as suas investigações com esta estranha “luz x”, interpondo
vários materiais e no final de 1895 tinha descoberto quase todas as propriedades do raios X e
O CHLC no CIRSE 2017
apresentou as suas descobertas à comunidade científica.
Produziu a primeira radiografia na história da medicina, com a Mão de sua mulher a 22 de
Early Prediction of Delayed
Dezembro de 1895. A publicação ocorre a 28 de Dezembro do mesmo ano.
Ischemia and Functional
Outcome in Acute Suba- Em 1901 recebeu o Prémio Nobel da Física por essa descoberta.
O primeiro laboratório de Radiologia no contexto hospitalar foi instalado em 1898 em Lisboa,
rachnoid Hemorrhage
no Hospital de S. José.
Implantação de dispositivo Para assinalar a data, Radiologia e Neurorradiologia do Centro Hospitalar Lisboa Central, EPE
REDUCER no seio coronápromoveu uma exposição, resultante da atividade científica desenvolvida pelos Técnicos de
rio: um novo tratamento
Radiologia de todos os Pólos Hospitalares.
para a angina refratária
A exposição que convidamos a visitar, tem lugar nos Claustros do Hospital de S. José de 8 a
Osteodensitometria
25 de Novembro.
Luísa Figueiredo
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O Centro Hospitalar Lisboa Central no CIRSE 2017

Tal como em 2008, foi a cidade de Copenhaga que este ano acolheu o Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE).
O evento decorreu de 16 a 20 de setembro, sendo o CHLC representado pelos
médicos radiologistas Daniel Torres, Filipe Gomes, Nuno Vasco Costa e Tiago
Bilhim, e pela técnica de radiologia Margarida Monteiro.
É de realçar a apresentação do Prof. Doutor Tiago Bilhim sobre adenomiose, na
sessão dedicada à embolização de fibromiomas uterinos.
A cultura de proteção radiológica foi um tema constante neste evento e, mais
uma vez, o “Pavilhão de Proteção Radiológica” esteve presente. Este ano marcou o 4º ano da sua campanha para intensificar a vigilância na proteção radiológica em radiologia de intervenção. Entre os trabalhos apresentados de salientar o trabalho do Prof. Doutor Graciano Paulo, “Cancer risks in IR personnel” da Escola Superior de Tecnologias da Saude, Coimbra Health School.
Em fevereiro de 2018 serão compiladas novas diretrizes sobre proteção radiológica.
Lisboa, recebe o CIRSE 2018 de 22 a 26 de setembro. Até lá!
Maria Margarida Monteiro- Técnica de Radiologia do CHLC– Polo HSJ
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Early Prediction of Delayed Ischemia and Functional
Outcome in Acute Subarachnoid Hemorrhage
Role of Diffusion Tensor Imaging
Spontaneous subarachnoid hemorrhage (SAH) is usually
caused by rupture of intracranial aneurysms and has high
mortality and morbidity. Functional prognosis after SAH is
mainly related to clinical severity at admission and to the
occurrence of complications, such as delayed cerebral
ischemia (DCI).
Diffusion tensor imaging (DTI), through measurement of
fractional anisotropy (FA) and apparent diffusion coefficient (ADC), allows quantitative evaluation of white matter
tracts integrity, as well as the presence of cytotoxic
edema, respectively. Cerebral parenchymal damage
occurs in the acute phase of SAH because of early brain
lesion and later because of DCI. These changes may affect
water diffusion and anisotropy. There are data suggesting
the occurrence of changes in ADC values in the white
matter in acute and subacute SAH. However, there are
only few studies in the literature reporting on FA
measurements in SAH patients.
Because DTI can provide data on the cerebral injury
induced by SAH, we hypothesized that DTI changes could
be na independent prognostic factor for the main
outcomes of SAH. To our knowledge, no other studies
addressed this question using DTI in the acute phase in
SAH patients.
Therefore, we aimed to assess the relationship of FA and
ADC changes in the acute phase of SAH (<72 hours) with
DCI and funcional outcome at 3 months.

admission was evaluated using the GCS, World Federation of
Neurosurgeons scale, and Hunt & Hess grade. Other relevant
variables, such as the presence of hydrocephalus, the
presence of an aneurysm, and surgical/endovascular
treatment, were collected. Hydrocephalus was defined as a
bicaudate index above the 95th percentile for age at any time
between admission and discharge. The amount of blood on
admission CT was assessed using the modified Fisher scale
and the Hijdra scale for cisternal and intraventricular
hemorrhage.
MRI Protocol
MRI was performed on days 0 to 3 after SAH. All studies were
performed on the same 1.5-T scanner (Magnetom Avanto;
Siemens Medical Systems, Erlangen, Germany), with an
imaging protocol that included T1, T2, T2*, fluid attenuation
inversion recovery, and DTI. In the DTI sequence, for each of
the 20 noncollinear diffusionsensitizing gradients, we
acquired 84 contiguous slices. Imaging parameters were as
follows: matrix=128×128, field of view =230 mm, TE=95 ms,
TR=2800, EPI factor =128, b=1000 s/mm2 , NEX=1, and 5
mm slice thickness.

Post-Processing
OLEA software (La Ciotat, France) was used to select regions
of interest (ROI) bilaterally and symmetrically (20 mm2 ROI) at
specific locations, as described previously (Figure 1). Mean FA
and ADC were measured for each ROI. An average of left and
Methods
right ROI for each anatomic location was considered
Sample
representative after no signifi- cant differences were found
All patients with acute spontaneous SAH admitted at between the 2 sides. Whole-brain mean FA and ADC were
Centro Hospitalar Lisboa Central between May 2013 and calculated from the total ROIs.
November 2014 were enrolled in a prospective cohort
study. Institutional review board approval was obtained. Outcome
Inclusion criteria for the main study were (1) age >18 We aimed to evaluate the association of DTI measurements
years; (2) acute nontraumatic SAH diagnosed by with (1) occurrence of DCI and (2) modified Rankin Scale
computed tomography (CT) or lumbar puncture; (3) (mRS) at 3 months.
imaging studies performed within the first 72 hours of Patients were classified as having DCI if (1) presenting with a
SAH; and (4) informed consent obtained from the patient new focal neurological deficit/decrease in level of
or legal representative. Patients in a poor clinical condition consciousness nonattributable to other causes (eg,
(Glasgow Coma Scale [GCS], 3), pregnant women, patients hydrocephalus, seizures, metabolic derangement, infection,
with renal insufficiency, patients with any contraindication sedation), (2) there was a new infarct on follow-up imaging
to perform magnetic resonance imaging (MRI) or with after 4 days post-ictus, or (3) both 1 and 2.
unknown time of onset of SAH were excluded. For the mRS was performed at 3 months by 2 stroke unit physicians
current analysis, only patients who underwent MRI within (Drs Nunes and Ferreira), blinded to clinical/MRI data, by inthe first 72 hours of SAH were included.
person or telephone interview. Functional outcome was
dichotomized as good (mRS score 0–2) and poor (mRS score
Clinical and Imaging Data
3–6).
Demographic data and clinical presentation were collected
from the patients’ medical records. Neurological status at
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Statistical Analysis
Characteristics of study patients were described using the
mean (SD) or median (minimum–maximum) for
continuous variables and frequencies (percentages) for
categorical variables. To compare FA and ADC ROI values
between the left and right hemispheres, Wilcoxon signedrank test was used.
To study the association between DTI parameters and
outcomes, logistic regression models were used.
Discriminative and predictive abilities of these models
were assessed by the area under the receiveroperating
characteristic (ROC) curve and the Hosmer–Lemeshow
test, respectively. The following variables were considered
in all the univariable analyses: age, sex, discretized clinical
grade at admission (GCS score <8 and ≥8), World
Federation of Neurosurgeons scale grade (I versus II–V),
Hunt & Hess grade, modified Fisher (2–3 versus 4),
cisternal Hijdra grading, ventricular Hijdra scaling, SAH
location
(perimesencephalic
versus
nonperimesencephalic SAH), and hydrocephalus (yes/no),
treatment (nonaneurysmal SAH, clipped aneurysm, and
coiled aneurysm), and DTI parameters measured in all
ROIs; variables that attained a P value ≤0.25 were
considered for multivariable analysis.
Cutoff points were determined for DTI parameters as
predictors of the occurrence of DCI, using the ROC curve.
Generalized additive models were applied to model the
association between age and poor functional outcome. A
level of significance α=0.05 was considered. An internal

Figure 1. Transverse fractional anisotropy (FA) and apparent
diffusion coefficient (ADC) maps show regions of interest (ROIs)
drawn bilaterally in brain parenchyma. Top and bottom left, ROIs
in pons and cerebellar white matter. Top and bottom middle,
ROIs in lentiform nucleus, thalamus, posterior limb of internal
capsule (PLIC), splenium, and genu of corpus callosum. Top and
bottom right, ROIs in frontal and parietal centrum semiovale.
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validation was performed using bootstrap methods.24 Data
were analyzed using STATA 13.0 (StataCorp. 2013. Stata
Statistical Software: Release 13; StataCorp LP, College
Station, TX) and R software (R: A Language and Environment
for Statistical Computing, R Core Team; R Foundation for
Statistical Computing, Vienna, Austria, year=2014, http://
www.R-project.org.).
Results
Demographic and Clinical Data
During the inclusion period, a total of 129 patients were
admitted to Centro Hospitalar de Lisboa Central with
nontraumatic SAH. Eighty patients fulfilled inclusion criteria
for the prospective cohort. Of these, 10 patients were
excluded because MRI could not be obtained, leaving a total
of 70 patients. Further patients were excluded from analysis if
images were degraded by artifacts, leaving a total of 60
patients for analysis (Figure I in the online-only Data
Supplement).
The median age of the patients was 59 years (range 35– 86),
and 60% were female. The median Hunt & Hess grade was 2
(range 1–5); 35 patients had World Federation of
Neurosurgeons scale grade I; and 3 patients had GCS score
<8 at admission. A total of 15 patients (25%) developed DCI.
At 3 months, 18 patients (30%) had mRS score ≥3. Mortality
at 3 months was 8.3% (n=5; Table 1).
DTI Parameters as Indicators of DCI
From the univariable analysis, cisternal Hijdra grading, SAH
location, and treatment with coils showed an association with
the occurrence of DCI and were selected for the multivariable
analysis (Table I in the online-only Data Supplement).
The univariable analysis of mean FA values yielded
subcortical cerebellum and mid-pons as also candidates for
the multivariable model (Table 2). After multivariable analysis,
only mean FA measured in the cerebellum attained statistical
significance. FA values in the cerebellum showed an
association with DCI (odds ratio [OR], 0.22; 95% confidence
interval [CI], 0.06–0.78; P=0.019), and for each increase of
0.1 in FA values, there was a 78% reduction in the odds of
having DCI. ROC curve achieved an area under the ROC curve
=0.72 (95% CI, 0.58–0.86; fair discriminative ability), and
Hosmer–Lemeshow goodness-of-fit test showed a good
calibration (P=0.782). A cutoff point was determined for FA as
a predictor of the occurrence of DCI: an FA value of 0.36 had
a sensitivity of 84.6% (95% CI, 54.6%–98.1%) and a
specificity of 52.3% (95% CI, 36.7%–67.5%).
From the univariable analysis of ADC values, the thalamus
and posterior limb of internal capsule were selected to the
multivariable analysis (Table 2). No multiple regression model
was achieved, showing no association of early ADC values
with the occurrence of DCI for any ROI.
DTI Parameters as Indicators of Poor Functional Outcome
Univariable regression analysis showed a significant
association of poor outcome (mRS score ≥3) with age, clinical
grade at admission, blood on admission CT, hydrocephalus,
and aneurysmal SAH (Table II in the online-only Data
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Supplement). A nonlinear association of age with
functional outcome was identified because younger and
older patients had higher odds of poor outcome.
Accordingly, age was modeled with splines through a
generalized additive model (Figure 2) and dichotomized
into 2 categories: 42 to 67 years and <42/>67 years.
Univariable analysis concerning FA (Table 3) yielded
frontal and parietal centrum semiovale and posterior limb
of internal capsule as candidates to the multivariable
model (Figure IIA in the online-only Data Supplement).
However, multivariable analysis showed no association
between FA values and the mRS at 3 months. There was
an association of cisternal Hijdra scale, GCS, and age with
poor outcome. Thus, for each unit increase of cisternal
Hijdra scale, there was a 14% increase in the odds of poor
outcome (OR, 1.14; 95% CI, 1.02–1.28; P=0.022), and for
each increase of 1 U in the GCS, there was a 37%
decrease in the odds of poor outcome (OR, 0.63; 95% CI,
0.48–0.81; P<0,001)- Younger and older patients (<42
and >67 years) had a 7-fold increase in the odds of poor
outcome (OR, 7.48; 95% CI, 1.47–38.01; P=0.015). The
ROC curve achieved an area under the ROC curve =0.90
(95% CI, 0.81–0.99; excellent discriminative ability), and
the Hosmer–Lemeshow goodness-of-fit test showed a
good calibration (P=0.135).
Regarding the univariable analysis for ADC (Table 3),
frontal and parietal centrum semiovale were candidates
for the multivariable model (Figure IIB in the online-only
Data Supplement). Results of this model showed a weak
evidence of an association between ADC values at the
frontal centrum semiovale and mRS at 3 months (OR,
1.15; 95% CI, 0.99– 1.34; P=0.061). In fact, for each
increase of 10 U in ADC, an increase of 15% in the odds of
poor outcome was found. Similar associations to those
obtained by the multivariable FA model were identified for
the other predictors: cisternal Hijdra scale (OR, 1.13; 95%
CI, 1.01–1.26; P=0.029) and GCS (OR, 0.56; 95% CI, 0.40
–0.79; P=0.001). The ROC curve achieved an area under
the ROC curve =0.89 (95% CI, 0.78–0.99; good
discriminative ability), and the Hosmer–Lemeshow
goodnessof-fit test showed a good calibration (P=0.210).
Bootstrap internal validation results, although with a lower
performance (as expected), attained good levels of
performance (Table III in the online-only Data
Supplement).
Discussion
In this prospective study, we demonstrated an
independent association between early DTI parameters
and the prognosis in SAH: lower FA values at cerebellum
increased the odds of DCI occurrence; higher ADC values
at the frontal centrum semiovale showed a trend to a
worse outcome at 3 months, after adjusting for other
variables. These findings suggest the importance of direct
parenchymal injury in the prognosis of SAH and a possible
role of MRI, in particular, DTI, to be used as a surrogate
marker of this insult and of prognosis.

Pathophysiologic mechanisms of brain injury in acute SAH are
still incompletely understood. One of the most serious
complications of SAH is DCI, known to be associated with
vasospasm and occurring between 4 and 21 days after
hemorrhage, with a peak at 8 to 10 days. However, important
changes occur immediately after hemorrhage: increase in
intracranial pressure, loss of autoregulation, cortical
spreading depolarization, blood–brain barrier opening, and
neuronal apoptosis. These multiple insults can cause early
brain injury and may be related to the later development of
DCI.
DTI has high sensitivity to parenchymal lesion, which allied to
being noninvasive, renders it ideal as a prognostic tool.
Interest in DTI parameters as measures of prognosis is not
limited to SAH: DTI has proved to be a predictor of outcome in
traumatic brain injury and in small vessel disease.
DTI uses motion of water molecules to provide 2 different
physiological parameters: FA and ADC. FA indicates the
directionality of water diffusion and indirectly reflects the
integrity of axons. We may hypothesize that the
abovedescribed mechanisms of early brain injury affect the
microstructure of white matter and, therefore, reducing FA
that could be used as a marker of acute neuronal lesion.
Therefore, we would expect to observe an inverse association
between FA values and DCI and possibly prognosis. ADC
values represent diffusion of water molecules across cell
membranes. Early ischemia through energetic failure at the
cell membrane leads to cytotoxic edema. Therefore, in
patients with SAH, we would expect to observe a reduction in
ADC secondary to vasospasm and ischemia. Accordingly,
acute ischemia after SAH is detectable in MRI studies using
DWI and is proportional to neurological impairment on
admission and functional outcome in the long term. Besides,
increased ADC values were described at a subacute stage of
SAH, thought to be caused by vasogenic edema.
Pathophysiological mechanisms involved in increased ADC in
the subacute phase of SAH are probably multifactorial and
include altered cerebral autoregulation, effects of treatment
(hypervolemia), and disruption of blood–brain barrier.
In this exploratory study, we describe an association between
FA values in the cerebellum and the occurrence of DCI. These
findings are in line with our previous observations using the
same cohort of patients, where we found FA changes at this
location in the acute phase of SAH, but only in patients who
evolved to DCI. In our patients, this specific parenchymal
location was not combined with visible cerebellar lesions. The
cerebellum is particularly vulnerable to several types of
insults. Involvement of the cerebellum in ischemic lesions
secondary to DCI has been described in a few studies,
affecting ≤20% of patients. Because DTI parameters have
increased sensitivity to microstructural changes they might be
able to demonstrate injury, not visible in conventional MRI
sequences. Accordingly, DTI changes in normal-appearing
cerebellum were described in traumatic brain injury and heat
stroke.
The absence of association of ADC values in the first 72 hours
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to the occurrence of DCI can probably be explained by the
early time window, before vasospasm. Our previous
observations also favor this interpretation: we found
decreased ADC values in patients with DCI, but only during
vasospasm period. Therefore, we presumed that ADC
changes were most probably a consequence of DCI and
did not predate this complication.
The second most relevant finding is the association of an
early increase in ADC with poor functional outcome.
Increased ADC values because of vasogenic edema of the
subcortical white matter have been reported in subacute
SAH (between 5 and 19 days); however, the impact on
prognosis has not been determined. Our results suggest
that vasogenic edema of the subcortical white matter may
start earlier, before 72 hours, and may have an impact on
functional prognosis. Interestingly, the timing of ADC
increase in our study agrees with the timing of changes in
the blood–brain barrier, with an increase in permeability
that starts at 36 hours post-SAH, and resolves around 72
hours.
Although we found no significant associations between FA
and outcome at 3 months, FA mean values were globally
lower in the patients with poor outcome. This might be
because of an insufficient number of patients in our
sample or because of the fact that we analyzed ROIs,
instead of tracts, that might be more important in
determining prognosis.
According to what is established in other SAH cohorts, long
-term functional prognosis was dependent on several
factors in our study. An association of increasing age with
poor outcome has been previously reported,6 but we also
found an association of lower age with worse prognosis.
This was not explained by an increased incidence of DCI or
by differences in clinical grade or blood burden on CT, but
possibly relates to other factors, such as increased
intracranial hypertension in the younger age group.
The accurate prediction of patients that will develop DCI
would be an important step in SAH management because
DCI patients need early treatment and close monitoring.
The use of grading scales, including clinical variables,
such as the Prognosis on Admission of Aneurysmal
Subarachnoid Hemorrhage scale or the modified World
Federation of Neurosurgeons scale,43 or combining
clinical and imaging variables, such as the VASOGRADE,
have added specificity and sensitivity to predict the
development of DCI.
Perfusion CT has also been used as a predictor of DCI and
outcome; however, all imaging studies have the same
limitation when used as predictors: the interobserver
variability and variation in post-processing between
different softwares. We acknowledge that the same
limitations probably apply to DTI studies as predictors of
DCI or outcome.
We recognize some limitations to this study. Considering
the complexity of SAH and the several confounders that
influence the prognosis, the sample was undersized to con
- fidently assess the association between DTI parameters
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with prognosis. Accordingly, some true effects could not have
been demonstrated because of insufficient power of the
study, and we might have missed the association of certain
ROI locations with the outcomes. On the contrary, positive
associations could have occurred because of multiple
comparisons. However, because this was an exploratory
study, we decided a priori not to correct for multiple testing.
We have no external control group that may render the
interpretation of FA and ADC values at baseline difficult
because we are not able to determine whether DTI values are
already affected on the first 72 hours after SAH. There are a
few studies reporting ADC and FA values in the normal
population. The values we found for FA are generally lower
than the reference values for the normal population according
to Brander et al. FA values in the subcortical cerebellum are
reported to be higher in normal subjects, as compared with
our patients. Also, ADC at the posterior limb of internal
capsule and subcortical cerebellum are considerably higher in
our population compared with those found by Helenius et al.
There might be a modification of DTI parameters (reduction of
FA and increase in ADC) in patients with acute SAH that has
to be confirmed in further studies. We also did not perform an
analysis of DTI parameters in another subset of patients for
external validation.
Limitations on DTI measurements should also be considered,
especially for FA. DTI analysis is known to be operator
dependent, and regions where fibers cross may modify FA
values. It might be argued that the chosen ROIs do not reflect
the typical locations of ischemic lesions after SAH. We chose
to draw areas of interest preferentially on white matter
structures because FA better reflects axonal lesion rather
than neuronal lesion and avoided the cortex because
cerebrospinal fluid-related artifacts might easily contaminate
the measurements. Other methods for measuring FA, like
whole brain FA, include all areas namely the cortex; however,
we chose an ROI-based approach because we thought it
might better reflect subtle injury. We did not perform a longterm follow-up MRI, which would be important to understand
if the observed FA and ADC changes persist in time or are
limited to the acute phase of SAH. Finally, although we
recognize the value of DTI in predicting outcome, magnetic
resonance imaging is difficult in critically ill SAH patients,
which may limit the applicability of this technique as a tool.
Conclusions
Our data suggest that DTI performed in the first 72 hours
could be useful as a marker of prognosis in nontraumatic
SAH. The occurrence of DCI and poor functional outcome
were independently associated with DTI parameters in 2
particular regions. Larger studies are needed to confirm the
results of this exploratory study and to define the utility of
early DTI as a prognostic tool in SAH.

Consulte o artigo completo em:
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2017/06/30/
STROKEAHA.117.016811
Isabel Fragata - médica neurorradiologia do CHLC
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Implantação de dispositivo REDUCER no seio coronário: um novo
tratamento para a angina refratária
Nas últimas décadas assistimos a um avanço extraordinário
na forma como tratamos a doença coronária, não só no contexto das síndromes coronários agudos, mas também na
doença coronária crónica estável. A angina de peito refratária é uma condição crónica caracterizada pela presença de
sintomas persistentes e incapacitantes da doença arterial
coronária obstrutiva grave que não melhorou apesar da terapia médica otimizada e/ou revascularização percutânea ou
cirúrgica. Neste grupo de pacientes, as taxas de rehospitalização são muito elevadas havendo uma necessidade clínica de novas terapias, visando a melhoria dos sintomas mas levando em consideração o impacto potencial
sobre cuidados de saúde e custos. Assim, os dispositivos
implantados no seio coronário são uma possível opção terapêutica neste grupo de pacientes, forçando a redistribuição
do fluxo sanguíneo coronário e o alívio dos sintomas de
isquemia do miocárdio.
O dispositivo redutor do seio coronário REDUCER (Neovasc
Inc., Richmond, B.C., Canadá) é um dispositivo implantável
percutaneamente concebido para a redução focal e controlada do seio coronário que, aumentando a pressão distal do
dispositivo, provoca 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: a angina de peito (Fig. 1).

seio coronário enquanto o cateter é removido.
C: Posteriormente, um cateter de entrega 9 FR avança na
parte distal do seio coronário, tendo como suporte o cateter
de diagnóstico 6 FR (técnica “telescópio”). Uma vez posicionado o cateter guia de 9 FR, o cateter de diagnóstico 6 FR é
retraído e o REDUCER é avançado para o local do seio coronário onde deve ser implantado.
D: Implantação do REDUCER insuflando o balão de 30-60 s a
2-6 atm (dependendo do tamanho do seio coronário).
E: Desinsuflação do balão. O cateter é avançado contra o
REDUCER e o balão é retirado cuidadosamente evitando o
risco de deslocação do dispositivo.
F: Realização de uma angiografia final para avaliar a posição correta do dispositivo e a ausência de complicações.
Após o procedimento, todos os pacientes continuam com
terapêutica médica. É recomendada a dupla anti agregação
plaquetária com aspirina e clopidogrel durante 1 mês.
A NOSSA EXPERIÊNCIA

Fig. 1 – Seio coronário e
REDUCER

Fig. 2 - REDUCER antes e após
insuflação

REDUCER
O REDUCER é um dispositivo, em forma de ampulheta, constituído por uma estrutura de aço inoxidável montado num
balão expansível (Fig.2). Este dispositivo está disponível num
único modelo e é adequado para uma ampla gama de anatomias do seio coronário (de um diâmetro mínimo de 9 mm a
um máximo de 14 mm).
O procedimento é realizado na Sala de Hemodinâmica, sob
anestesia local e por via percutânea a partir da veia jugular
interna direita (ou esquerda), onde é introduzido um introdutor 6 FR.
PROCEDIMENTO
Introdução de um cateter de diagnóstico 6 FR (multipurpose)
que avança sob o fio guia até a aurícula direita, para medição da pressão sanguínea.
A: Angiografia inicial do seio coronário em OAE 30º com cateter multipurpose permite ao operador avaliar a origem dos
ramos laterais, o tamanho e anatomia do seio coronário e
identificar a área ideal de implante.
B: Um guia com alto suporte é avançado distalmente para o

O Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) realizou, no
passado dia 26 de maio e pela primeira vez na Península
Ibérica, a implantação do dispositivo “REDUCER” no seio
coronário, em doentes com angina de peito.
O procedimento foi realizado no Laboratório de Hemodinâmica do CHLC – Polo Santa Marta e contou com a colaboração
do Professor Banai, um dos inventores do dispositivo e uma
equipa multidisciplinar orientada pelo Dr. Duarte Cacela, Dr.
Ruben Ramos e Dr. António Fiarresga.
Os procedimentos decorreram sem complicações e, dos 4
pacientes selecionados, apenas 1 não recebeu tratamento
por anatomia do seio coronário incompatível com o REDUCER. Os pacientes tiveram alta nas 24 horas subsequentes e
no follow-up (6 meses) ainda não nos foram reportados,
quaisquer eventos adversos associados ao procedimento
aguardando estes, consulta com o seu médico assistente.
Os cardiologistas de intervenção do CHLC – Polo Santa Marta prometem continuar a trabalhar nesta técnica inovadora e
consideram este procedimento “uma mais-valia” para os
pacientes. Estes, têm agora uma nova arma na melhoria dos
seus sintomas e qualidade de vida, podendo ser referenciados para os centros que estejam a implantar este novo e
revolucionário dispositivo, como é o caso do nosso.
Teresa Loupa- Técnica de Radiologia do CHLC– Polo HSM

Volume 6, Edição IV

Página 7

Osteodensitometria 360º
A osteoporose é uma doença caracterizada pela redução da
massa óssea. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define osteoporose como uma “Doença caracterizada pela baixa massa óssea e deterioração da microestrutura do tecido
ósseo, que leva a uma maior fragilidade óssea e consequente aumento do risco de fractura.”
A Osteoporose é uma “ Doença Silenciosa” que afeta
homens e mulheres. A partir dos 50 anos, uma em cada
três mulheres e um em cada cinco homens vai sofrer uma
fractura osteoporótica, transformando-se assim num problema grave de saúde publica, sobretudo nas mulheres pós
-menopausicas e nos indivíduos idosos.
A International Osteoporosis Foundation (IOF) lança linhas
de orientação no acompanhamento do problema da osteoporose para todo o mundo. Na transposição das mesmas
que ter em conta a prevalência da doença e aspectos da
prevenção, do diagnóstico e da terapêutica, em cada região
especificamente (IOF). Em Portugal a transposição das
recomendações para o diagnóstico e terapêutica da osteoporose foi elaborada pela Sociedade Portuguesa de Reumatologia e pela Sociedade Portuguesa de Doenças
Ósseas e Metabólicas(SPDOM).
Clinicamente a técnica “Gold Standard “ para avaliar e
monitorizar a densidade mineral óssea (DMO) é a Osteodensitometria. Esta técnica, cujo nome técnico é Absorciometria por Raios X de Dupla Energia (DEXA), mede a DMO
com recurso a um equipamento que utiliza uma fonte de
radiação com dois tipos de energia: o feixe de baixa energia
é atenuado essencialmente pelos tecidos moles, o feixe de
alta energia penetra nos tecidos moles e é atenuado essencialmente pelo osso.
A OMS classifica a osteoporose através do valor T-score,
atribuindo intervalos segundo o grau de desmineralização
óssea (valor T- Score que reflecte o nº de desvios padrão
em relação à média da DMO do adulto jovem):
Normal, se o valor da DMO se encontra, no máximo
um desvio padrão abaixo do valor encontrado para
os adultos jovens.
Osteopenia, se o valor da DMO se encontra no intervalo entre -1 e -2,5 desvio padrão em relação ao normal.
Osteoporose, se o valor da DMO se situa abaixo dos 2,5 desvio padrão do normal.
Osteoporose severa (estabelecida) se o valor do desvio padrão está abaixo de -2,5 do normal e existe a
presença de uma ou mais fracturas por fragilidade
ossea.
Descrição da Técnica Utilizada
A osteodensitometria é uma técnica não Invasiva, precisa e
exacta. Não necessita de preparação do doente, no entanto
deve excluir-se a hipótese de gravidez na mulher.
Devem ser retirados todos os objectos que possam interferir na área de estudo.
Os segmentos anatómicos mais estudados são a coluna
lombar (L1/L4), o colo do fémur e o antebraço.
Podem fazer-se ainda, a Estimativa dos componentes corporais - massa gorda, massa livre de gordura e conteúdo
mineral ósseo.
Existe ainda a realização de osteodensitometria do corpo
inteiro utilizada na estimativa dos componentes corporais,

em estudos populacionais.
Relação da DMO com Factores de Risco – FRAX (Portugal)
Vários estudos foram realizados para perceber quais os
factores condicionantes de um maior risco de fractura num
individuo. Desenvolveu-se um instrumento que associa o
valor da DMO e factores condicionantes de um maior risco
de fractura. O algoritmo FRAX calcula o risco de fractura de
cada doente, ou seja, a probabilidade de cada doente, individualmente, vir a sofrer uma fractura osteoporótica nos
próximos 10 anos de vida.
Factores de Risco de Fractura por Osteoporose
De acordo com o Ministério da Saúde (2002:515) e com a
DGS, vários são os factores de risco associados à Osteoporose, como a idade (+65 anos), história prévia de fractura, o
sexo, a raça caucasiana, factores genéticos e ambientais. A
Direcção Geral De Saúde, na Norma de Boa Prática Clinica
nº 001/2010, refere, no ponto 7 e 8, que “…Além da determinação da DMO, interessa sobretudo identificar os indivíduos com maior risco de osteoporose e portanto de possíveis fraturas osteoporóticas.”
Factores de Risco Minor Osteoporose
Artrite Reumatóide; Hipertiroidismo Clinico; Terapêutica
Crónica Anti-Epilépticos; Baixo Teor de Cálcio na Dieta;
Consumo excessivo cafeína > 3CH/D; Tabagismo;
Consumo Excessivo Bebidas Alcoólicas >3U/D; IMC <
19Kg /m2; Perda de peso superior a 10%; Terapêutica crónica com Heparina; Imobilização prolongada.
Factores de Risco Major Osteoporose
Idade >65 anos; Fractura vertebral Prévia; Fractura de Fragilidade depois 40 anos; História de fractura da anca num
dos progenitores; Terapêutica corticóide sistémica Superior
3 meses; Menopausa precoce abaixo dos 40 anos; Hipogonadismo; Hiperparatiroidismo Primário; Propensão aumentada para quedas.
População Alvo de osteodensitometria no CHLC
Os Indivíduos com mais de 65anos e as mulheres pós
menopausa são de referência para execução deste exame,
no entanto existem mais grupos: Doentes Transplantados
(Pré e Pós Transplante);
Doentes com cancro de Mama;
Doentes Auto-Imunes;
Doentes Obesos (pré e pós cirurgia bariátrica);
Doentes sob TARV;
Crianças e Adolescentes (Anorexia/Bulimia, Osteogenese
Imperfeita).
Educação em Saúde
A preocupação com os números relativos às fracturas por
osteoporose é global. As Estratégias globais para Prevenção
da Osteoporose incluem:
1. Pática Regular de Exercício Físico
2. Alimentação Equilibrada (aporte de Cálcio e Vitamina D)
3. Diminuição ou extinção do Tabagismo
4. Diminuição do consumo de bebidas alcoólicas
5. Prevenir Quedas (aquando da existência de suscetibilidade)
6. Suplementos Cálcio e Vitamina D após os 65 anos .
Maria Manuela Pacheco- Técnica de Radiologia do CHLC– Polo HSAC
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Abordagem Radiológica Pré-Cirurgica do Trauma da Mão
INTRODUÇÃO

buam para um diagnóstico célere e preciso.

A urgência do CHLC - Pólo de São José recebe uma média TÉCNICA RADIOLÓGICA
anual de 800 a 1000 doente, com trauma da mão para
observação pela especialidade de Cirurgia Plástica e INCIDÊNCIAS AP/OBLIQUA/PERFIL
Reconstrutiva sendo que parte destes doentes recebe traA maioria dos doentes que chetamento ambulatório e a restante segue para internamento
gam ao serviço de radiologia
vem com pensos de contenção
e planeamento cirúrgico.
na mão a radiografar.
Esta especialidade necessita de avaliação radiológica dos
seus doentes, porque para além das lesões das partes
moles, este tipo de trauma tem com muita frequência
associadas lesões ósseas que condicionam as opções terapêuticas a usar, nomeadamente a aplicação e escolha de
material de osteossíntese adequado, durante a intervenção cirúrgica que é efetuada com controlo radioscópico por
intensificador de imagem.

São normalmente pensos de
grandes dimensões, de modo a
conter a hemorragia e salvaguardar possibilidade de contaminação da ferida e evitar quadros infeciosos.
Estes pensos impossibilitam ao
técnico avaliar o posicionamento da mão imobilizada, deve ser efetuada primeiro uma
incidência em apoio palmar, para visualização da posição
das estruturas e posteriormente efetuar as rotações necessárias de modo a obter 2 planos perpendiculares da estrutura que apresenta lesão.

AP/PA = Frontal/Obliqua

Dado que a triagem de Manchester dá indicação de prioridade para atendimento médico, o Serviço de Radiologia da
Urgência tem que identificar quais os doentes dentro da
avaliação de urgente/muito urgente que proveem da unidade de Pequena Cirurgia da Urgência. Segundo a informação clinica que consta na requisição do exame (amputação
traumática; esfacelo grave; lesão vascular importante; desluvamento, por exemplo), o Técnico de Radiologia deve
avaliar a necessidade do doente ter prioridade no atendimento por parte da Radiologia.
Esta análise é importante, se considerarmos que os doen3 planos para caracterização da lesão
tes com este tipo de lesão têm tempos médios recomendados para intervenção terapêutica até 12 horas, sendo que Esta sugestão é ainda de maior importância nas lesões do
se houver compromisso vascular esta janela temporal é polegar que dado a sua orientação anatómica exige um
ainda mais reduzida.
posicionamento próprio para obter 2 planos perpendiculaTendo em conta estes elementos é pertinente que os Téc- res o que por vezes pode implicar fazer mais do que 2 imanicos de Radiologia tenham procedimentos que contri- gens para obter os planos pretendidos.
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Uma outra situação que obriga a procedimentos próprios é
a amputação traumática em que para além de radiografar
o coto é também necessária uma avaliação radiológica da
peça amputada para planeamento do reimplante.

Uma situação que pode justificar a realização de incidências adicionais é a pesquisa de corpos estranhos que
podem ser de várias densidades, por exemplo, projéteis
em acidentes com armas de fogo; fragmentos de vidro e
limalhas metálicas normalmente associados a acidentes
de trabalho.

PARAMETROS TÉCNICOS E DE DIGITALIZAÇÃO
Do ponto de vista de parâmetros técnicos, a utilização de
foco fino e um adequado equilíbrio entre baixa kilovoltagem, alta miliamperagem e um tempo de exposição mais
prolongado permite obter imagens com um maior detalhe
de contraste sendo esta característica da imagem particularmente importante para o estudo das partes moles.

Mão em 2 planos
Para proceder à sua extração o médico necessita de 2incidências perpendiculares entre si para avaliar a localização
nos 3 planos ortogonais (ântero-posterior, plano lateral e
Bom detalhe de contraste
no plano distal-proximal). Assim para pesquisa de corpos
estranhos a incidência em perfil o mais estrito possível da
A evolução informática e a sua aplicação ao tratamento
mão é imprescindível.
digital das imagens forneceram aos técnicos de radiologia
ferramentas que permitem dar respostas diferenciadas às
necessidades de diagnóstico, dado que uma imagem digital pode ser manipulada resultando até 10 mil níveis de
cinzas diferentes por comparação às peliculas que sendo
um suporte estático apresentavam variação até 30 níveis
de cinza.

Por vezes para uma localização mais precisa é utilizado um
marcador de referência.

Na avaliação do trauma da mão, na perspectiva da Cirurgia Plástica e Reconstrutiva os parâmetros mais úteis são
a possibilidade de aumentar a latitude da imagem permitindo uma maior visualização das partes moles e do contorno da pele e ainda o facto de a digitalização ter uma
maior resolução de contraste. A digitalização permite ajustes de cerca de 20% de contraste e /ou latitude.
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tos.
Segue-se o exemplo de um paciente de 20 anos de idade,
do sexo masculino com amputação do segundo dedo da
mão direita, devido a corte originado com máquina agrícola
entrado na Urgência em que procedimentos e tempos de

Exemplo Latitude
Em termos de ferramentas de visualização de imagem a
maioria dos sistemas PAC´S tem a função Invert que altera
o negativo original da imagem, permitindo uma melhor
distinção entre 2 densidades próximas

por exemplo osso e metal

resposta adequados permitiram em reimplante viável.
Uma função de pós – processamento que é particularmente útil, é o Zoom porque permite ampliar a imagem original CONCLUSÃO
sem perder informação facilitando a visualização das A Radiologia Convencional é uma técnica simples, rápida
lesões de pequenas dimensões ou com muitos fragmen- e económica que dá uma resposta completa ao diagnóstico destas lesões e posterior acompanhamento terapêutico. Dada a elevada incidência destes casos na Urgência
do Pólo de São José e tendo em conta as limitadas janelas temporais para terapêutica destas lesões, todos os
procedimentos específicos que os Técnicos de Radiologia
possam utilizar que ampliem o rigor do diagnóstico e
diminuam o tempo de espera destes doentes devem ser
empregues.
Agradecimentos: Este artigo só foi possível graça á colaboração dos médicos do Serviço de Cirurgia Plástica e

Lucia Bravo- Técnica de Radiologia do CHLC– Polo HSJ
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O congresso anual da Cardiovascular and Interventional
Radiological Society of Europe, teve lugar no passado mês
de Setembro em Copenhaga e contou com a participação
dos Radiologistas de Intervenção Prof. Dr. Tiago Bilhim e
Dr. Filipe Veloso Gomes, como palestrantes no contexto de
uma Special Session de Uterine Fibroid Embolization, com
o tema Adenomyosis e de um Fundamental Course de Pancreatitis, com o tema Vascular Complications of Pancreatitis, respetivamente. Trata-se de dois temas que fazem parte da atividade clínica diária da Unidade de Radiologia de
Intervenção do CHLC, dirigida pela Dra. Élia Coimbra.
Destaca-se o grande aumento de sessões dedicadas à
embolização prostática na hipertrofia benigna da próstata,
um tratamento em que o Prof. Doutor Tiago Bilhim e o Prof.
João Pisco foram os pioneiros a nível mundial desde 2009,
tendo publicado inúmeros estudos nessa área, e que veem
agora a introdução deste tratamento na prática clínica por
Durante o congresso foi apresentada a nova versão do
toda a Europa e EUA.
Currículo Europeu em Radiologia de Intervenção, que serve
A Pancreatite, quer na sua fase aguda, quer na crónica, de base à certificação Europeia – European Board of Interpode originar complicações vasculares, sendo de particular ventional Radiology – disponível em http://cirse.org/
relevância a hemorragia e a formação de pseudoaneuris- index.php?pid=378.
mas com elevado risco de rotura e subsequente mortalidade. O tratamento passa pela embolização endovascular,
utilizando um dos agentes à disposição, como coils
(espiras ou molas metálicas), agentes embolizantes líquidos adesivos (cianoacrilato) ou não adesivos (copolímero
de álcool de etileno-vinil) e, também, a injeção percutânea
de trombina. A Unidade de Radiologis de Intervenção do
CHLC tem uma larga experiência no tratamento destas
complicações no contexto da sua atividade no Centro
Hepato-Bilio-Pancreático e de Transplantação, mas também no tratamento de doentes referenciados de outros
centros hospitalares.
As palestras estão disponíveis para visualização em:
https://www.esir.org/library/esir/home.
O Radiology Trainee Forum do CIRSE, conta com o Dr. Nuno
Vasco Costa como representante português, que atualmente realiza a sua diferenciação em Radiologia de Intervenção no CHLC. Este ano o CIRSE voltou a convidar vários
estudantes de Medicina, incluindo portugueses, para estarem presentes na reunião em Copenhaga, com o intuito de
promover o conhecimento e interesse dos Estudantes nesta especialidade, organizando o contacto informal com
internos e especialistas, tal como ocorreu durante o Mentoring Breakfast.

No próximo ano o CIRSE regressa a Lisboa para o seu Congresso Anual, durante o mês de Setembro e conta-se com
uma participação record de Radiologistas de Intervenção
portugueses como palestrantes, nomeadamente da Unidade de Radiologia de Intervenção do CHLC, e também a presença do Prof. Doutor Tiago Bilhim no Scientific Programme Committee.

Filipe Veloso– Médico Radiologista do CHLC
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Uma Aposta na Formação Contínua
Numa altura, onde a mudança se transforma numa constante das nossas vidas
profissionais, e onde mudar se torna quase obrigatório, mercê de diversas
contingências, constrangimentos e fatores políticos, a formação deve ser entendida
como um investimento de valor.
Existe um reconhecimento crescente por parte dos profissionais relativamente à sua
importância associada aos novos desafios colocados pelo avanço tecnológico
potenciando a troca de experiências e de boas práticas.
Desde os primeiros raios X que a Radiologia tem um papel fundamental na
prevenção, no diagnóstico e na terapêutica.
A saúde vive um novo paradigma, pelo que acompanhar a tecnologia se torna um
verdadeiro desafio. É esse desafio à mudança que nos faz apostar na formação
porque acreditamos que apesar do seu retorno personalizado é sempre institucional.
Exemplo disso tem sido ao longo de todo o ano de 2017 a nossa participação em
eventos nacionais e internacionais.
Desde cursos temáticos abordando os vários métodos de imagem, patologia e
protocolos, participámos no European Congress of Radiology com apresentações orais e posters. Marcámos presença na
Conferência de Proteção e Segurança Radiológica, onde integramos o programa científico e as comissões organizadora e
científica. Participámos ainda no Cardiovascular and International Radiological Society of Europe e no 3º Congresso
Espanhol de Mama. Partilhámos a nossa experiência no XVII Congresso Nacional da Associação Portuguesa de
Radiologia Radioterapia e Medicina Nuclear com comunicações e posters, integrámos a moderação de mesas e
comissão científica. Até ao final do ano estaremos presentes no Congresso Português de Cardiologia e nas Jornadas de
Senologia.
A nossa inquietação é grande, pelo que a par da formação que fazemos no exterior, organizámos à semelhança dos anos
anteriores 4 Sessões Científicas, espaço dedicado à apresentação e discussão de casos clínicos, projectos de
investigação, novos protocolos e novas práticas, é por eleição um espaço de partilha entre os 6 Pólos.
Muito temos crescido profissionalmente nestes últimos anos, e o nosso papel no actual contexto da saúde é
fundamental, nós proporcionamos valor aos cuidados de saúde, sabemos os ganhos que poderemos oferecer ao utente,
todos juntos como parceiros na saúde somos necessários e imprescindíveis para o muito que existe por fazer.
Sabemos que qualquer profissão que não cresça de forma sustentada corre o risco de enfermar, pela inércia, pelos
atritos, pelas zonas de ninguém, pelas palavras escondidas de quem quer crescer mas não sabe como, citando
Saramago «há ocasiões na vida em que devemos deixar levar-nos pela corrente do que acontece, como se as forças
para lhe resistir nos faltassem, mas de súbito percebemos que o rio se pôs a nosso favor, ninguém mais deu por isso, só
nós, quem olha julgará que estamos a ponto de naufragar, e nunca a nossa navegação foi tão firme, oxalá que a ocasião
em que nos encontramos seja uma dessas…» (Saramago, in a Caverna).
Cristina Almeida
Coordenadora Técnica
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