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COMEMORAÇÃO DOS 127 ANOS DA DESCOBERTA DO RAIO-X
 
Na comemoração deste dia, pretendo salientar o crescente desenvolvimento
das novas tecnologias em Radiologia, a grande utilização da radiação ionizante
em procedimentos médicos de diagnóstico, terapêutica e rastreio, conduziram
a um aumento considerável da exposição da população à radiação ionizante.
 
Os MCDTs transformaram-se em ferramentas essenciais para todos os ramos
e especialidades da Medicina. Devido às suas propriedades únicas, a radiação
ionizante apresenta múltiplas aplicações terapêuticas, mas pode também
originar potenciais danos para profissionais e utentes.
 
A escolha do melhor método de diagnóstico e terapêutica, a constante revisão
dos protocolos e a sua eficaz utilização, deveria ser uma preocupação
constante dos profissionais envolvidos, nomeadamente dos médicos
prescritores, médicos radiologistas e neurorradiologistas para além da
quantificação da dose de radiação nos utentes e o tempo de exposição dos
procedimentos.
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A nível mundial, a radiação ionizante é utilizada na execução de exames com a
produção de imagens em doentes, intervindo na realização de mais de 10
milhões de procedimentos na área da radiologia de diagnóstico.
 
Assim, a proteção radiológica reveste-se da maior importância e assume um
papel preponderante na gestão hospitalar!
 
Urge a criação da Comissão de Proteção contra Radiações (CPCR) no Centro
Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC), essencial em qualquer
organismo que realize procedimentos com radiação ionizante, que para além
de assegurar a monitorização dos procedimentos radiológicos realizados, com
o papel de supervisão sobre todos os fatores envolvidos na exposição à
radiação, a proteção radiológica dos profissionais pré, peri e após os
procedimentos, garanta que todas as normas de proteção radiológica
(justificação, otimização e limitação de dose) sejam cumpridas.
 
Também é essencial que a CPCR promova a adequação da utilização das
técnicas de diagnóstico e terapêutica que emitem radiação ionizante e não
ionizante, de forma a assegurar o cumprimento rigoroso das normas legais e
regulamentares existentes e que estabeleça a articulação com outras
comissões hospitalares, nomeadamente com a comissão de qualidade e
segurança do doente.
 
Os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica de Radiologia, na sua
formação base, são os profissionais mais habilitados em Proteção das
Radiações, no entanto, gostaria de salientar que no CHULC para além dos
TSDT de Radiologia que possuem Pós-graduações e Mestrados nesta área,
atualmente temos 2 TSDT de Radiologia com o grau de Certificação Nível II
em Proteção Radiológica, pela Agência Portuguesa do Ambiente. 
 
Como Técnica Coordenadora e colega, felicito neste dia, pelo esforço e
dedicação à profissão, todos os Técnicos de Radiologia do CHULC e em
especial os Técnicos Ivo Carvalho e Nélio Cebola, na obtenção da Certificação
Nível II Proteção Radiológica APA.
 
Parabéns à Radiologia!

Implantação Percutânea de Válvulas nas Veias Cavas -
TricValve

Téc. Teresa Loupa

Enquadramento

A insuficiência valvular tricúspide (IT) é relativamente comum
estando geralmente associada a patologias valvulares, quer mitral,
quer aórtica. 



 
Embora possa surgir como uma doença valvular primária isolada
(resultado da alteração estrutural da válvula a nível dos folhetos),
na maioria das vezes a IT é secundária, ou seja, está associada à
dilatação do anel e do ventrículo direito. 
 
A maioria dos doentes com regurgitação significativa da válvula
tricúspide é tratada com terapêutica médica. Apenas cerca de 0,5%
são submetidos a reparação e ainda menos frequentemente a
substituição valvular.
 
O sistema TricValve é uma das opções para o tratamento da IT
grave refratária ao tratamento médico em pacientes com risco
proibitivo para cirurgia. É composto por duas próteses valvulares
auto-expansíveis de nitinol com folhetos de pericárdio bovino,
sendo uma especificamente desenhada para a veia cava superior
(VCS) e a outra para a veia cava inferior (VCI).

O primeiro caso de tratamento percutâneo da regurgitação tricúspide grave foi efetuado em 2010 e a 1ª publicação foi
feita em 2014. Atualmente, a experiência conta com mais de 200 pacientes, traduzindo-se numa melhoria dos
sintomas clínicos, melhoria da qualidade de vida dos pacientes, e também na diminuição do número de internamentos
por insuficiência cardíaca descompensada.
 
O Hospital de S. Marta foi a primeira instituição a introduzir esta técnica em Portugal (no 1º trimestre de 2021) e até à
data, conta com 7 casos efetuados.

Enquadramento

Os doentes com regurgitação tricúspide grave são avaliados inicialmente na nossa Consulta de Cardiologia ou na
Consulta de Insuficiência Cardíaca e posteriormente referenciados, apresentados e discutidos em Reunião Médico-
Cirúrgica para a sua aceitação. 
 
O procedimento envolve a cateterização de uma veia femoral por onde as duas próteses são conduzidas até à
desembocadura das veias cavas (na aurícula direita), implantando-se primeiro a da VCS e depois a da VCI. O
procedimento é monitorizado por ecocardiografia transesofágica, pelo que o paciente se encontra sob anestesia
geral. 



 
O paciente sai acordado do laboratório de hemodinâmica e, por protocolo, permanece uma noite na UCI. Regressa à
enfermaria no dia seguinte, sem qualquer limitação em termos de deambulação. A alta ocorre entre o 2ª e o 3ª dia
após a implantação. Após a alta o paciente regressa ao cardiologista que o referenciou. Contudo, durante os
primeiros 12 meses terá avaliações na nossa consulta ao mês e aos 3º, 6º e 12º meses.

Conclusão

Os grandes atrativos desta técnica são a sua simplicidade e segurança, uma vez que não interfere com quaisquer
outras estruturas valvulares. Além disso, não interfere também com a eventual presença de eléctrodos de pacemaker
ou de desfibrilhadores.
 
O tratamento da IT com o sistema TricValve é uma opção viável, e sobretudo, segura, nos doentes com IT grave com
contraindicação para cirurgia cardíaca convencional. Não sendo uma intervenção intracardíaca, em caso de pacientes
mais jovens, não os exclui de uma nova técnica eventualmente mais eficaz que se venha a estabelecer no futuro.

Radiologia Forense no CHULC
Téc. Paula Madeira

Resumo

A Imagiologia forense aplicada à investigação judicial Post Mortem, está indicada como adjuvante da autópsia
tradicional. No entanto, a morte ligada ao surto da COVID 19 [i] criou a necessidade de adotar novos métodos e
técnicas de primeira linha para dar resposta de forma célere a uma gestão eficaz e adequada dos serviços médico-
legais, minimizando igualmente o risco de transmissão da doença infeciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2 para
estes profissionais. Neste contexto, o Instituto de Medicina Legal de Lisboa (IML) [ii] contacta em 2020 o Centro
Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC) que prontamente aceitou o desafio e passou a dar resposta regular
no Serviço de Radiologia do Hospital de São José através de exames de Tomografia Computorizada (TC).
Adaptaram-se e validaram-se protocolos de TC e este acordo ganha uma maior dinâmica a partir de junho de 2021
até aos dias de hoje, com a realização de TC de Corpo inteiro e Biopsias Post Mortem. Em prespetiva está ainda a
realização de Angio TC, Biopsia por TC e exames de Ressonância Magnética (RM).

Introdução

A Radiologia Forense tem um grande impacto mundial, mas o seu desenvolvimento por TC, evolui significativamente
depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

O CHULC, já tinha um papel representativo através da Radiologia Convencional Forense realizada na Maternidade
Alfredo da Costa, a fetos com uma boa avaliação antropológica.

O papel da TC integrada na Pandemia por SARS COV 2, promove em primeira instancia uma boa avaliação
bidimensional e um bom detalhe anatómico multiplanar de corpo inteiro e tridimensional. Está especialmente indicada
na odontologia por TC, no trauma balístico e a sua aplicação é tida como comparável ou complementar à da autópsia
convencional. Mas a minimização do risco de transmissão de infeção para os profissionais de saúde da Medicina
Legal, foi a premissa que pesou fortemente na realização da parceria entre o CHULC e o IML.

No CHULC, foi preciso integrar conhecimentos e fazer uma consulta sustentada na experiência dos Estados Unidos



da América, Austrália, e na Europa do valioso contributo Suíço. Assim foi reforçada a cooperação prestada ao IML e
validado um dos ramos de imagem clinica, a Radiologia Forense. [iii]

A disponibilidade do CHULC, promove estudos de referência que contribuem para o desenvolvimento da Imagiologia
na Medicina Forense e que em tempos de pandemia por Covid 19, reforçou o seu potencial de diagnóstico através da
autópsia virtual em cadáveres com mortes violentas ou em suspeitas de crime. 

Dá um bom esclarecimento nas pequenas fraturas, na avaliação de complicações pulmonares, retenção de ar ou
liquido na cavidade torácica abdominal.

A atualização ou desenvolvimento da tecnologia de imagens médicas pode ajudar a promover o desenvolvimento de
aplicações de imagens em medicina forense.

Desenvolvimento

O protocolo entre o CHULC e o IML para realização de TC no Serviço de Radiologia do Hospital de São José, é feito
por contacto prévio. Estes estudos, são realizados em ambiente sobreponível aos de doentes com patologia COVID
19, pelas 18h ou a esta mesma hora quando não há pedidos a doentes integrados nesta patologia e sem prejuízo de
todos os outros exames em contexto da normal funcionalidade do serviço de Radiologia.
 
Os exames solicitados seguem os protocolos de rotina em função da região anatómica a estudar (figuras abaixo).
Atualmente TC Corpo inteiro.

   Fig. 1 - Posicionamento

 
   Fig. 2 - Exame de TC em Sistema de Arquivo (PACS)

O cadáver é colocado na mesa de TC em feet first, mantendo-se nos sacos de transporte, com os fechos para baixo
para minimizar artefactos, os braços são colocados em cima do abdómen e assim são fixos para permitir a avaliação
simultânea dos membros superiores, a simetria é a melhor possível. O protocolo de Aquisição e Reconstrução de TC
Corpo Inteiro, num equipamento de TC de 64 cortes, está representado na tabela abaixo.

   Tabela 1 - Protocolo de Aquisição e Reconstrução de TC Corpo Inteiro



Depois de realizados os exames é de imediato gravado um CD, que às 8h do dia seguinte será recolhido por
profissionais do IML.

Discussão e Conclusão

A imagem forense em tempos de Pandemia teve também um valor social inestimável ao minimizar tempos de espera
para que a população pudesse fazer o luto dos seus mortos. Esta é também uma razão que prova o seu potencial
para ser replicado em qualquer pandemia imprevisível no futuro.
 
Todos os exames já realizados deram sustentabilidade a esta evolução da TC e será sempre promissora para a
evolução da avaliação da Patologia Forense.
 
Considera-se importante um estudo a pacientes falecidos no hospital realizados por TC ou RM post mortem de corpo
inteiro. O ar intravascular, derrame pleural, edema periportal e intestinos distendidos ocorreram mais frequentemente
em pacientes que foram ressuscitados em comparação com aqueles que não foram. Perda de diferenciação da
substância branca e cinzenta no cérebro evidencia uma correlação significativa com intervalo de tempo Post Mortem
[iv] Admite-se que seria importante para assinalar a causa de morte com melhores resultados por imagem e com
menor utilização de recursos.
 
Em prespetiva, a realização de exames dirigidos ao sistema vascular através de estudos Angiográficos por TC Post
Mortem, com via de acesso femoral. Estes exames avaliam o sistema arterial e venoso, podendo utilizar uma solução
de contraste lipofílico e hidrofílico, mas ainda inteiramente em estudo.
 
Ainda em prespetiva considera-se, uma aplicação estruturada na utilização da RM em estudos forenses e o
aperfeiçoamento da Biopsia por TC. 



[i] A doença por coronavírus (COVID-19) é uma doença infeciosa causada pelo vírus SARS-CoV-2
[ii] Serviço de Clínica e Patologia Forenses do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P. – Delegação Sul  
[iii] Forensic imaging: a powerful tool in modern forensic investigation 2022 Min Zhang
[iv] Total-body CT and MR features of postmortem change in in-hospital deaths. Ivo M. Wagensveld
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Entrevista a… Dr. Paulo Santos Correia (Radiologista - CHULC)
A Radiologia Urogenital e a RM multiparamétrica da Próstata

Boletim T&I: O que o levou a focar-se no diagnóstico do carcinoma da próstata e quais considera ser os principais
desafios que essa escolha trouxe ao seu exercício profissional?
 
Paulo Correia: Quando escolhi realizar a minha especialidade no Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central
foi-me atribuído como orientador de formação o Dr. João Lopes Dias, reconhecido médico Radiologista na área de
radiologia urogenital, e em particular na ressonância magnética prostática. Consequentemente, o meu interesse na área
acabou por surgir naturalmente, numa fase ainda precoce da minha formação. O facto de começar a contactar desde
cedo com esta técnica contribuiu muito para a minha formação em ressonância magnética e desenvolveu o meu
interesse pela Radiologia Urogenital.
 
BT&I: Na sua opinião, quais foram os principais desenvolvimentos na área dos equipamentos clínicos e técnicas de
imagem que lhe permitiram providenciar uma melhor resposta no diagnóstico deste tipo de patologia?

PC: A “ressonância magnética multiparamétrica da próstata” (RMMP) é o gold-standard no diagnóstico, estadiamento
loco-regional e avaliação radiológica de recidiva local em doentes com cancro da próstata. A publicação do PI-RADS
(Prostate Imaging Reporting & Data System) em 2012 revolucionou a abordagem dos doentes com suspeita de
carcinoma da próstata clinicamente significativo, surgindo na tentativa de uniformizar o protocolo de aquisição e a
descrição dos achados em RMMP. Estas guidelines têm sido alvo de atualizações sucessivas, tendo a sua versão mais
recente (2.1) sido publicada em 2019. Actualmente, o PI-RADS é um score amplamente reconhecido, de grande valor
diagnóstico e cuja utilização é fortemente recomendada pela Sociedade Europeia da Urologia. A sua aplicação
pressupõe a aquisição de sequências ponderadas em T2 dirigidas à avaliação prostática, sequências ponderadas em
difusão (com pelo menos três valores de b) e sequências dinâmicas após administração de contraste paramagnético.
Os parâmetros técnicos de cada sequência devem estar de acordo com as recomendações do PI-RADS, de forma a
otimizar a detecção de lesões prostáticas suspeitas. Por outro lado, a utilização de equipamentos de ressonância
magnética 3T contribuiu igualmente para melhorar a qualidade da imagem obtida, e, consequentemente, a acuidade
diagnóstica do Radiologista.

A investigação em RMMP tem crescido exponencialmente nos últimos anos e tem contribuído para a evolução e
aperfeiçoamento da técnica. Mais recentemente têm sido publicados vários estudos na literatura internacional com



grande importância no âmbito da RMMP, de onde saliento as recomendações para avaliação da qualidade da
imagem/parâmetros técnicos em RMMP – o score PI-QUAL  (Prostate Imaging Quality score), um score dirigido à
avaliação da probabilidade de recidiva local em  doentes  com carcinoma da próstata submetidos a tratamento com
radioterapia ou prostatectomia radical - PI-RR (Prostate Magnetic Resonance Imaging for Recurrence Reporting) , e
ainda,  o score PRECISE (Prostate Cancer Radiological Estimation of Change in Sequential Evaluation), desenhado
para avaliação da probabilidade de progressão radiológica em doentes com carcinoma da próstata, inseridos em
programas de vigilância activa.

BT&I: Quais as expectativas que tem em relação ao futuro da Imagem Clínica no caso particular do carcinoma da
próstata? E do ponto de vista geral?

PC: Creio que o futuro da RMMP passará por um abandono progressivo do uso de contraste paramagnético no
diagnóstico inicial de cancro da próstata. Esta mudança de paradigma tem acompanhado as várias atualizações do PI-
RADS, que progressivamente atribui menor importância diagnóstica a este parâmetro. A implementação de um protocolo
que omita a administração de contraste endovenoso permitiria baixar os custos associados ao exame, reduzir o tempo
de aquisição e evitar os efeitos secundários que frequentemente são atribuídos à utilização de contrastes à base de
gadolínio.

Por outro lado, a utilização de inteligência artificial e radiómica no diagnóstico de cancro da próstata que têm sido alvo
de grande investigação nos últimos anos, irão num futuro próximo assumir certamente um papel cada vez mais ativo na
nossa prática clínica diária. Existem já muitos softwares de inteligência artificial capazes de detetar e quantificar os
dados obtidos na aquisição de uma RMMP. Alguns softwares poderão ainda contribuir para o abandono do contraste
paramagnético supracitado ou melhor a qualidade das imagens obtidas.

Sem dúvida que no futuro a inteligência artificial será indissociável da Radiologia.  Este tipo de tecnologias encontra-se
em grande desenvolvimento, não apenas na RMMP, mas também nas outras áreas da Radiologia, como a senologia,
radiologia torácica e músculo-esquelética. Contudo, apesar de muito promissora, existem ainda algumas limitações à
sua comercialização e utilização, nomeadamente no que se refere aos aspetos médico-legais inerentes. Pessoalmente
considero que, numa fase inicial, a utilização da inteligência artificial nos serviços de Radiologia e em particular na RM,
passará pela implementação de ferramentas que permitam otimizar o fluxo de trabalho, a qualidade da imagem e o
tempo de aquisição das várias sequências. Posteriormente, irá decididamente contribuir para melhorar a performance
diagnóstica dos Radiologistas e consequentemente melhorar os cuidados de saúde por nós prestados.



Pensamento de um TSDT
José Júlio Lopes (Técnico Sub-Coordenador do HCC - Radiologia)

Já todos certamente se questionaram em relação à nossa importância dentro da Saúde e o que está a ser feito para
sairmos da situação de sermos os “Outros”, provavelmente nada…, mas temos que inverter esta invisibilidade em que
vivemos profissionalmente e para isso temos que fazer uma reflexão individual, eu sei que todos acham que fazemos o
que é mais indicado e o melhor para o nosso reconhecimento mas deixo-vos algumas perguntas para pensarem em
silêncio:
 
Será este o caminho certo? 
Estamos a ter os resultados pretendidos? 
O saber é suficiente para marcar a diferença? 
O grau académico é motivo de reconhecimento pelos pares? 
 
Tudo perguntas das quais temos respostas rápidas mas nunca serão consensuais.
 
Gostaria de vos relatar uma história.
 
Num hospital perto de si, houve uma atualização das suas infraestruturas criando mais espaços de exercício
profissional, com novas linguagens para aprender e dominar e foi necessário pensar qual a melhor forma de dar
resposta mantendo a credibilidade do serviço e dos seus elementos.
 
Pensada a primeira solução:
A Formação será necessária para os seus utilizadores, mas isso implicava criar um mecanismo de manter todos
motivados. Então, primeiro só fez formação quem se mostrou disponível para, no entanto, essa situação tinha



implicações, por a mesma decorrer dentro do horário de trabalho e em virtude dessa premissa o trabalho iria aumentar
para os não formandos e esses, tão necessários para responder ao trabalho solicitado, necessitavam de também se
encontrarem igualmente motivados para dar resposta às exigências pretendidas. Situação esta, que aconteceu para
enorme júbilo do serviço, o que desde já se agradece a todos os intervenientes pela sua entrega e disponibilidade. 
 
Segunda solução:
A necessidade de um local com competências demonstradas e disponibilidade para formação, esse local foi
identificado e disponibilizado para receber os formandos. 
Todos os profissionais, sem exceção, se empenharam na formação dos seus pares, foram incansáveis e devemos
agradecer-lhes por esse trabalho em equipa.
 
Terceira solução: 
A necessidade de apoio durante o inicio do exercício para uma mais rápida integração dos profissionais à nova
linguagem, situação esta, que veio a ocorrer com concordância da chefia e do profissional em causa, que demonstrou
ter um elevado sentido de responsabilidade e de corpo durante todo o processo, do qual estamos todos gratos,
levando-me a mencionar : “Cora Coralina” 
 “Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”.
 
São destas partilhas de saber e cooperação que nos enaltecem e nos tornam mais fortes, mais credíveis e mais
reconhecidos pelos restantes pares. 
 
Recuando um pouco atrás questiono:
Será este o caminho da mudança?
O princípio de uma nova mentalidade na nossa profissão?
 

 “Juntos somos mais fortes”

127º Aniversário da Descoberta dos Raios-X



"Nâo sei ainda que espécie de raio é o X.
Mas sei que vai operar milagres."

                                     Wilheim Conrad Roentgen
 

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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