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▫ O Centro Hospitalar de Lisboa Central,

EPE foi criado em 28 de Fevereiro de 2007

através do Decreto-lei 50-A/ 2007 e juntou o

Centro Hospitalar de Lisboa – Zona Central -

Hospitais de S. José e Hospital de Santo

António dos Capuchos - e os Hospitais de

Santa Marta e de D. Estefânia.

▫ O Decreto-Lei nº44/2012 de 23 de Fevereiro

de 2012 procede à extinção e integração por

fusão no Centro Hospitalar de Lisboa Central,

E. P. E., do Hospital de Curry Cabral, E. P. E.,

e da Maternidade Dr. Alfredo da Costa.



Ano 2016 HSAC HSJ HDE Total

RM Corpo 530 1990 1584 4104

RM Neuro 3743 3287 2025 9055

Total 4273 5277 3609 13159

RM adicionais: 26460



▫ Segurança em Ressonância Magnética

▫ TODAS as pessoas que entram na sala de RM devem ser

avaliadas

▫ Existem dois tipos de objetos a ter em conta:

▫ Objetos Externos

▫ Objetos Internos

▫ No que diz respeito ao utente:

▫ É aplicado previamente um questionário completo. Na

existência de dúvidas relativamente à compatibilidade

de qualquer material, aceder à lista atualizada, através

do site http://www.mrisafety.com, ou aos sites específicos

dos dispositivos

▫ Nível da energia fornecida através da radiofrequência

(ter em conta os limites estabelecidos da taxa específica

de absorção SAR)

http://www.mrisafety.com/


▫ Dispositivos Cardíacos Implantados

(PM, CDI...)

▫ Sistemas de Neuroestimulação

Cerebral Profunda (DBS)



Ressonância magnética em doentes com 

dispositivos cardíacos implantados

▫ A RM pode ser efetuada em segurança em

equipamentos 1,5T, seguindo as instruções do

fabricante

▫ Devem ser excluídos doentes com eletrocateteres

recentes (< 6 semanas pós a implantação)

▫ Devido à possibilidade de ocorrência de alterações

nos parâmetros e programação dos dispositivos, é

fundamental a monitorização durante a RM

▫ SAR média para corpo inteiro ≤ 2,0 W/Kg, para

cabeça ≤ 3,2 W/Kg

▫ Cartão de identificação de portador de dispositivo

cardíaco implantado

The European Society of Cardiology



▫ Modos RM condicional



▫ Importância do Cartão

de identificação de

portador de dispositivo

cardíaco implantado?



Ressonância magnética em doentes com 
Sistemas de Neuroestimulação Cerebral Profunda 

(DBS)

▫ O primeiro sistema implantado

CHLC- Novembro 2007

▫ Implantado 1 sistema DBS por

mês

▫ Desde 2011 foram colocados 54

sistemas completos de DBS RM-

condicional

▫ Realizada apenas um exame de

RM (RM joelho)



▫ Necessário consultar a folha de dados relativa à

compatibiliadade com RM (caracteristicas adicionais

do sistema)

▫ Dados do Magneto

▫ Dados de RF

▫ Dados de Gradiente



▫ Indicações do fabricante do dispositivo para a correcta

execução de RM por parte da Radiologia – guidelines MRI

▫ Diretrizes de como recuperar os valores energéticos para realizar

a RM em condições de segurança

Confirmar:
▫ Campo magnético principal 1,5 tesla (T)
▫ Gradiente espacial máximo de 19 T/m (1900 gauss/cm)
▫ Sistemas de gradiente com um desempenho da taxa de rotação de

gradiente máximo por eixo de ≤ 200 T/m/s
▫ Potência máxima de RF de ≤2,0 µT B1+rms
▫ Tempo total do exame ≤ 30min
▫ Doente colaborante e em condição psicológica e estado mental que

permita comunicar



▫ No caso dos equipamentos da Siemens, deve ser ativado nas

sequências a opção “wait for user to start” para que e consiga

ter uma predição de B1+rms prévia à realização do exame



▫ Potência máxima de RF de ≤2,0 µT B1+rms ( alteração de parâmetros “TURBO

FACTOR”, “flip angle”, “TE”, “TR”)





▫ A segurança na unidade de Ressonância Magnética é um

dos principais fatores a ter em conta, antes da realização

de qualquer tipo de exame

▫ A equipa de trabalho da unidade de ressonância deve

funcionar em sintonia e atenção constantes, a qualquer

fator que possa colocar em risco os utentes e profissionais

▫ Em caso de duvida sobre a compatibilidade do material

implantado, o exame não deve ser realizado.




