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Foco no Hospital Curry Cabral
Arlete Escalda Rodrigues (Técnica Coordenadora dos TSDT - Radiologia)

Ao sugerir à equipa do “Boletim da Radiologia” que este fosse dedicado ao
Hospital Curry Cabral, não foi por acaso!
 
Não foi para evidenciar que a Radiologia do HCC tem novos equipamentos
instalados!
 
Sem dúvida que este seria um bom propósito, embora sem perder o objetivo
principal da divulgação da Radiologia e neste caso no HCC, esta publicação
também tem o propósito diferente porque o colega Luís Ramos vai começar
uma nova etapa de vida!
 
 
Caro Luís Ramos,
 
Desejo que aproveites bem este novo começo, que vivas momentos incríveis
com a tua família, que te divirtas com os amigos e que o faças com alegria e
felicidade.
 
Acredito que não seja fácil lidar com o fim do ciclo, mas como sempre digo e já
o referi, depende da perspetiva, é antes um novo “começo”.
 
Fui testemunha da dignidade como foi efetuada a passagem, de quem deixa
um serviço com tecnologia há muito pedida no HCC, de alguém que carrega
uma parte da História da Radiologia do CHULC, em especial do HSJ e HCC.
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Com a certeza de muitas conquistas, metas alcançadas e dificuldades e
obstáculos superados. Histórias incríveis para contar, lembrar, sorrir,
compartilhar e sentir saudade!
 
Sinto-me grata, pela partilha de pontos de vista (mesmo que por vezes
divergissem, mas que sempre soubemos ultrapassar) e pelo apoio.
 
Todo o meu reconhecimento e agradecimento.
 
Há uma palavra que penso que expressa o pensamento da Família
Radiológica neste momento:
 

                                         Gratidão!

 
 
Sempre ao dispor
Um abraço, em nome de todos, da tua colega Arlete.

Novas Tecnologias / Nova Imagem
Téc. Cláudia Marra

O permanente avanço tecnológico impulsiona a evolução dos estudos imagiológicos  permitindo que os diagnósticos
sejam mais precisos, diferenciados e precoces.
 



Apenas um Serviço de Imagiologia atualizado pode dar resposta eficaz e atempada às necessidades das várias
especialidades  médico/cirúrgicas do centro hospitalar.
 
Neste sentido foram adquiridos para o CHULC-Polo Curry Cabral (HCC) uma nova Tomografia Computadorizada
(Canon Lightning Aquilion) e uma Ressonância Magnética  1.5T (Siemens Magneton Sola).
 

Canon Lightning Aquilion Siemens Magneton Sola

O sistema de TC helicoidal de 80 cortes, com Tecnologia AIDR -3D (Redução de dose integrada 4ª geração) vem
permitir ao HCC a vantagem de adquirir exames mais rápidos e com redução de dose preservando as informações
de diagnóstico.
 
Subtração óssea automatizada e/ou mapeamento de iodo dão uma visão desobstruída das artérias e uma avaliação
da distribuição do meio de contraste dentro do corpo para visualizar a perfusão local.
 
Uma das maiores vantagens para os nossos exames de Ortopedia é a Técnica SEMAR - redução de artefacto de
metal de energia única- técnica de reconstrução iterativa que reduz artefactos metálicos, melhorando a visualização
de implantes, osso de suporte e tecidos moles adjacentes para um diagnóstico mais claro e confiável.

Alta resolução 
Baixo ruido 
Alta velocidade 
DSA E perfusão 4D CTA 

Alto detalhe anatómico
AiCE DLR para uma melhor
deteção de contraste

SEMAR (Single Energy Metal
Artifact Reduction) permite a
redução de artefacto em
dispositivos de fixação



O visor do i-Station fornece
instruções de exame adequadas

para os pacientes e fornece
feedback aos operadores sobre

apneia, ECG, parâmetros de
varredura e ID do paciente.

O tampo da mesa pode baixar até
uma altura mínima de 312mm para
facilitar a transferência do paciente
de uma cadeira de rodas ou maca.

 

A gantry espaçosa de 780 mm de
largura e a mesa de 470 mm de

largura permitem uma digitalização
confortável para pacientes grandes.

 

O Magneto de 1.5T supercondutor, que integra tecnologia “zero boil – off” de hélio, com capacidade para aquisição
de corpo inteiro e abertura de 70 cm, caracteriza-se pela tecnologia de blindagem ativa. O sistema de gradiente de
design TrueForm do magneto produz um volume cilíndrico de homogeneidade otimizado, a combinação de
Shimming passivo e Shimming ativo com 3 canais lineares (1ª ordem) e 5 canais não lineares (2ª ordem), permitem a
homogeneidade maximizada do campo magnético e uma elevada qualidade de imagem. 
 
Sensores de temperatura com algoritmo de correção em tempo real para estabilidade ao longo dos 70 cm.;
tecnologia Eco-Power integrada para economizar cerca de 30% de energia durante a função standby do sistema;
Sistema de gradientes Tim [204x48] XQ; Sistema de redução Acústica; Mesa amovível; Sistema de comunicação
com o paciente; Sistema de monitorização  fisiológica (PMU), são algumas das características deste equipamento.
          
Pela primeira vez uma RM responde à biodiversidade intrínseca do ser humano através da complementaridade da
tecnologia Total Imaging Matrix com BioMatrix®, a BioMatrix adapta-se a todos os pacientes e à sua individualidade
anatómica, tornando o exame de RM mais previsível e com resultados mais consistentes até para pacientes mais
críticos. Com Tecnologia Tim 4G que  eleva a qualidade de imagem e velocidade de aquisição  através da
flexibilidade, precisão e rapidez. 
 
Com 48 canais independentes que podem ser utilizados em simultâneo numa única aquisição,  até um máximo de
204 canais , num único FoV, cada um contribuindo com uma imagem parcial para um maior SNR e rapidez.  Bobinas
de elevada densidade para uma cobertura de até 205 cm, sem reposicionamento de bobinas.
 
Equipado com:

Com Tecnologia DotGO obtém-se uma qualidade de imagem consistente, Brain Dot Engine, Spine Dot Engine, Large
Joint Dot Engine, TIM Application Suite, Breast Suite, Onco Suite, entre outros, permitem a realização de exames
cardiovasculares, de corpo e de neuro, músculo-esqueléticos bem como exames de corpo inteiro, em doentes
adultos e pediátricos.



Estes equipamentos vão permitir a realização de novos exames assim como, a execução mais adequada  e
confortável para os nossos utentes. 
 
Em TC, no caso dos exames triplos trifásicos  diminui os tempos de apneia permitindo um exame com menos
artefactos de respiração,  nos exames angiográficos obter imagens em tempos arteriais e venosos corretos, nos
articulares reduzir os artefactos de material de osteossíntese. 
 
Em RM novos estudos poderão ser realizados no nosso centro, exemplo disso serão alguns estudos cardíacos,
exames de corpo inteiro e num futuro biopsia mamária.
     
É sem duvida um desafio para todos os Técnicos Superiores de Radiologia do polo Curry Cabral,  que irão com
dedicação, profissionalismo e espirito de equipa promover aos nossos utentes diagnósticos mais precisos,
adequados e rápidos.

Ref. Bibliográficas: 
1-Siemens Healthcare Portugal ©2022, Magneton Sola,  https://www.siemens-healthineers.com/pt/magnetic-resonance-imaging/0-35-to-1-5t-mri-scanner/magnetom-sola;
2-Unrestricted Siemens Healthcare, Unipessoal, Lda 2022,Memória descri�va PDF;
3- CANON MEDICAL SYSTEMS EUROPE B.V. 2021, aquilion-lightning, https://eu.medical.canon/products/computed-tomography/aquilion-lightning16;
4- ©TOSHIBA MEDICAL SYSTEMSCORPORATION 2016, Manual de funcionamento para scanner Toshiba Lightning  TSX-036A, PDF.

4- Toshiba medical sYstems corpora�on, (2016). Manual de funcionamento para scanner Toshiba Aquilion Lightning, PDF. 

Entrevista a… TSDT Luís Ramos (HCC- CHULC)

 
Boletim T&I: Termina este ano o seu percurso enquanto TSDT Especialista Principal de Radiologia. Que memória
mais marcante vai guardar da carreira de Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica de Radiologia?
 
Luís Ramos: Ter tido uma actividade profissional continuada com alguns grandes Médicos e Técnicos superiores de
radiologia onde a interacção simbiótica contribuíram em muito para êxitos Clínicos.
 
BT&I: Quais foram os seus principais desafios enquanto Técnico Coordenador de Radiologia?

https://www.siemens-healthineers.com/pt/magnetic-resonance-imaging/0-35-to-1-5t-mri-scanner/magnetom-sola
https://eu.medical.canon/products/computed-tomography/aquilion-lightning16


LR: Liderar de forma humana, equitativa e sem interesses pessoais. Pensar o serviço e as melhores formas de o
tornar eficiente sem descorar nunca os RH existentes. Lutar contra a iliteracia informática de alguma equipa clinica.
Saber ouvir e saber decidir depois de consultar todas as partes intervenientes.

BT&I: Como olha para a carreira de TSDT de Radiologia na actualidade e como a imagina daqui a uma década?

LR: Actualmente: Mal, pobre e terrífica na ultima solução de transição. (Exp. Principais e especialistas regrediram
depois de sujeitos a concursos dos quais alguns muito duros.).
Daqui a uma década: O ciclo, dita-me a minha experiência de vida, serem de 6 em 6 anos. Pelo que numa década
muito pouco vai mudar na carreira. Apesar da evolução tecnológica não haverá grande evolução na carreira.
Porquê? Apenas vos posso responder. Falta gritante de autonomia.

BT&I: Quais foram as aprendizagens mais significativas que fez ao longo destes anos de percurso profissional?

LR: Entre muitíssimas que considero essenciais destaco; Curso de administração e gestão nas tecnologias da saúde
(ESTEL), Filosofia (ESTEL) e a Certificação formação para formadores.

BT&I: Em que área específica sente que deu um contributo mais integral?

LR: a) Na Chefia da radiologia da Urgência, enquanto sector independente e autónomo, com novos conceitos de
abordagem técnica de realização e horários diferenciados que até aí não existiam. (1987 a 1989)
b) Na formação para novos e antigos técnicos em angiografia. (1990/1992)
c) Na divulgação dos meios informáticos na óptica da elaboração de programas de apoio à gestão quotidiana dos
Serviços de Radiologia com base em linguagem Dbase e construções em Acess. 
d) Na construção e programação de veículos para a radiologia.
e) No reconhecimento do trabalho técnico pela concretização de uma Avaliação de RH baseado no SIADAP em 2005
(1º prémio atribuído na Universidade Católica pelo Ministro da Saúde, Correia Campos.) Hospital do Futuro.
f) Na programação e instalação de um protocolo dinâmico para Crânios/encefálicos no primeiro TC do HSJ para
doentes agitados. (1984).
g) Na arquitectura do novo serviço de Radiologia (2006).

BT&I: Temos uma nova geração altamente qualificada. Está confiante quanto ao futuro da sua profissão? Que
mensagem gostaria de deixar aos jovens que estão a concluir a formação Radiologia?

LR: Terem confiança no futuro é primordial. Mensagem aos mais jovens; Serem fluentes em Inglês e Alemão e
lutarem por uma carreira e uma avaliação justa.  



Funcionamento da Unidade de Radiologia de Intervenção
Téc. Madalena Sampaio, Téc. Florbela Tecelão, Téc. Carla Higgs

A Unidade funcional de Radiologia de Intervenção (URI) do HCC existe há cerca de 4 anos e está integrada no serviço
de Cirurgia. Dispõe de duas salas uma de Gastro e outra de Angio/TC.
 
A sala de Angio/TC dispõe de um equipamento hibrido de Angio e TC, que permite a fusão de imagens de Angio 2D e
imagens de TC 3D em procedimentos combinados numa única intervenção.
 
A equipa é constituída por:

5 Médicos de radiologia de intervenção residentes na unidade;
3 TSDT da área de radiologia residentes na unidade;
5 Enfermeiros;
3 Assistentes operacionais.

O papel do TSDT da área de radiologia assenta em três pilares:
    Preparação da sala, Execução e Processamento.
 



A preparação da sala consiste na calibração da TC, preparação do injetor, reposição de material, importação de exames
vindos do exterior e registo do doente.
 
Na execução é efetuada a recolha dos dados para o procedimento, tipo de lesão, acesso, e abordagem; acolhimento e
posicionamento do doente de forma a ser possível a realização de TC (sempre que seja necessário); proteção
radiológica (do doente e dos profissionais); otimização da dose de radiação.
 
O processamento consiste na seleção de imagens para o Large Display; utilização de software específico; seleção e
envio de imagens para o sistema de arquivo.
 
Este equipamento trouxe inúmeras vantagens à realização dos procedimentos que são efetuados nesta unidade, o que
permite:

• A integração e fusão instantânea das imagens de TC e Angio, o que diminui a dose de radiação no
procedimento;
• Aquisições 3D;
• Rapidez de aquisição de imagens de TC (128 cortes), com redução de artefactos em doentes sedados;
• Procedimentos mais curtos e mais eficientes;
• Avaliação imediata dos resultados;
• Procedimentos mais seguros e menos invasivos;
•Tempo de hospitalização reduzido, sendo estes procedimentos alternativos ou complementares à cirurgia,
podendo em alguns casos evitá-la;
• Utilização de software específico para realização de procedimentos com maior precisão.
 

Procedimentos que se realizam na sala de radiologia de intervenção da URI:

• Arteriografia
• Quimioembolizações
• Embolizações:

Arterial
Portal
Supra-hepática
Uterina
Prostática
Pélvica

• Dilatação da veia supra-hepática
• Angioplastia:

Veia cava
Portal
Arterial
Membros inferiores

 
• Colheita de sangue venoso para doseamentos hormonais;
• Colocação e remoção de filtros na veia cava inferior;
• CPT com drenagem externa;
• CPT com prótese;
• Revisão de CPT;
• Medição de pressões da porta;
• Biopsia hepática trans-jugular;
• TIPS;
• TIPS com embolização de varizes;
• Revisão de TIPS;



• Ablação percutânea tumoral por TC;
• Biopsias por TC;
• Drenagens por TC;
• Embolização de varizes pélvicas e testiculares;
• Trombectomia arterial;
• Embolização de fístulas.

 
Nesta unidade de Radiologia de intervenção o Técnico tem um papel muito importante no acolhimento do doente.
Apesar de esta responsabilidade ser partilhada por toda a equipa, este tem um papel fundamental, que passa pela
explicação da movimentação da sala durante o procedimento, assim como toda a colaboração pretendida por parte do
doente.

É fundamental estabelecer um canal de comunicação com o doente de forma a esclarecer dúvidas e apaziguar receios
durante todo o procedimento, (o qual pode decorrer durante algumas horas, podendo o doente estar acordado e
consciente ou com sedações leves). O Técnico é um elemento fundamental na gestão emocional, que acaba por
envolver toda a equipa, assim como o sucesso na realização dos procedimentos.

Uma vez que é uma sala complexa, com procedimentos específicos e oncológicos, é fundamental existir disponibilidade
para fazer o contacto permanente com o doente, para que se pratiquem cuidados de saúde humanizados, o que é
essencial para a realização segura e menos dolorosa do procedimento.

Apesar de já existir uma grande especialização tanto na TC/Angio como no contato com o doente, é igualmente
fundamental a existência de um planeamento cuidado em função do procedimento e da especificidade da patologia a
tratar. Sendo assim, muito importante a comunicação fluida com a equipa médica, de modo a que, juntos, sejamos uma
unidade de referência.

É importante lembrar que apesar de todas as especificidades do Técnico nesta unidade, todos sabemos que basta ter
confiança no processo e permitir que no dia-a-dia a comunicação e a intuição ajudem a melhorar as relações
interpessoais. Isto significa que fizemos novas aprendizagens (crescemos como pessoas e como profissionais de
excelência), porque essa comunicação mostra respeito quer no relacionamento com o doente, como com toda a equipa
de trabalho e as nossas decisões mostram a nossa confiança e a certeza de que são a demonstração do sucesso.



Nota da Coordenação Editorial
O corpo editorial deixa em forma de convite e apelo a todos os colegas interessados a
possibilidade de quadrimestralmente partilhar o vosso trabalho de campo teórico,
artigos, publicações, entre outros com o fim de enriquecer e fazer crescer o Nosso
Boletim. 
 
Porque as imagens de hoje serão as palavras de amanhã! 
Boas leituras.

Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central - Hospital de São José
Rua José António Serrano, 1150-199, Lisboa
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