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Uma melhoria na Doença de Parkinson !?
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 Fusão             IDEIA

A palavra fusão – de mistura ou conjugação de 2 ou mais coisas.

-- associação de varias coisas numa só

-- função
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 Perante o tema proposto o interesse vem daquilo que atualmente me tem 

encantado no SNS , pelo menos no meu hospital, que é o investimento na 

organização do sistema com o propósito de

 OBTER GANHOS EM SAUDE!!!!
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 Criação de equipas multidisciplinares que atuam coordenadas para um fim relevante 
para o individuo e para a sociedade.

 Em que sentido?

 No sentido mais nobre que o sistema de saúde pode ambicionar   

autonomia do ser humano

Coordenação de equipas

Neurocirurgia  

Neurologia

Neurorradiologia - Médicos e T.S.D.T.

Psiquiatria

Psicólogos

Enfermagem

Etc, …..
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Doenças neurodegenerativas mais relevantes

1. Demências

2. Doenças do movimento - DP

3. Cerebrovasculares

4. Cefaleias 

5. Epilepsia

DP ( doença de Parkinson) teve uma evolução de 130/100000 por volta de 1994 (Dias, 1994) para 

392/100000 em 2005 (observatório nacional da saúde, 2005)
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Dificuldades na deteção desta patologia em tempo útil podem ser:

 serem doenças raras;

 sintomas que se confundem entre si com outras  patologias,

 o período de” latência” até ao diagnóstico é longo,

 os sinais imagiológicos possíveis de classificar são fracos porque

A  COMPARAÇÃO DE IMAGENS É DIFICIL.

… 
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Porquê?

H.Sta Maria, 20 out 2017 1ª radiologia de fusão

7



1ª. Radiologia de fusão

Evolução da tecnologia (hardware)

Evolução da tecnológica (software)

Variadas marcas de equipamento e de modos operacionais

Não existência de protocolos concertados
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Pensar um 

protocolo….

 3D T1- AXIAL - Todo o crânio – plano paralelo comissura anterior-posterior                            

(C.A.-C,P)

 GAD (??)

 1mm de espessura 0,0 gap

 FOV 280mm

 Mx 256*256

 100% scan

 Cortes contíguos
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 T2 SE – coronal- perpendicular a C.A.-C.P.

 2mm, 0 GAP

 Fov 280

 Mx 256*256

 Scan 100%

 TI-IR- (flair)- coronal

 2mm , 0,0 gap

 Fov 280mm

 Mx 256*256
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 TC – axial sem angulação

2mm contíguos

Mx 512*512

FOV FIXO- 280mm

 Protocolo estereotaxia H.E.M. elaborado pela tec. M. Ceu Gameiro

Toda esta coordenação de imagens nos seus 

tamanhos  e na sua  resolução poderão melhorar a 

acuidade das imagens ??
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Anatomia 
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“

”

Outros protocolos
Interligação direta com a 

logística da fusão de 

imagens.

FrameLink™ 
Imaging Protocol 

Use either of the following scan protocols to obtain an image exam suitable for use with the 
FrameLink™ Stereotactic Linking System. 

Note:  If you intend to merge two or more exams using StealthMerge™ software, it is necessary to 

use a stereotactic frame during only one of the scans. It is preferable to use the frame with 
the scan modality that is most spatially accurate. 

 

MRI Protocol 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Contiguous, non-overlapping slices (no gap, no overlap) 
 Axial slices (if 3D acquisition is used, reformat the scan to 1mm axial slices) 
 Slice thickness between 1.0mm and 2.0mm. 
 Constant slice thickness 
 No interleaving 
  No oblique slices 
 Square image matrix (256 x 256 or 512 x 512) and square pixels 
 Double dose Gadolinium contrast agents recommended for T1 MRI scanning 
 FOV must encompass the entire region of interest, AC/PC structures, target region, 

entry region, and stereotactic frame fiducials. Size of FOV is typically between 25-28 
cm and must contain all fiducials. 

 If you intend to merge two or more exams using StealthMerge™ software, ensure 
that several identifiable landmarks are included to enable matching. 

 Single echo (typically T1) — no multi-echo 
 No motion artifact 
 If available, archive the image data in DICOM-3 format 

 

CT Protocol (whole head like shown in T1 MRI Axial) 
 Contiguous, non-overlapping slices (no gap, no overlap) 
 Axial slices are preferred: 

o helical scans are acceptable using a pitch ratio 1:1 
o strict axial if ratio 1:1 is not possible 

 Slice thickness between 1.0mm and 2.0mm. 
 Constant slice thickness  
 No gantry tilt 
 Square image matrix (256 x 256) and square pixels 
 Contrast agents recommended during scanning 
 Standard soft tissue algorithm 
 FOV must encompass the entire region of interest, AC/PC structures, target region, 

entry region and stereotactic frame fiducials. Size of FOV is typically between 25-
32cm and must contain all fiducials. 

 If you intend to merge two or more exams using StealthMerge™ software, ensure 
that several identifiable landmarks are included to enable matching. 

 No motion artifact 
 If available, archive the image data in DICOM-3 format. 

T1 MRI Axial 
Whole head 
1-2 mm slices 

T2 MRI Axial 
Slab as shown 
1-2 mm slices 
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Cirurgia de altíssima precisão em estruturas anatómicas de tamanho reduzido onde a 

qualidade de imagem será indispensável para o futuro de um maior rendimento das 

tecnologias ao dispor . 

1 cirurgia por mês actualmente  

- bons resultados(DBS) no tremor, rigidez,

bradicinesia e flutuações motoras;

- mais restritos estabilidade postural,

“freezing” e disartria.
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 Controle da localização CORRECTA dos eléctrodos

 Protocolo  Sim? Não?

 T13D SPGR – 3D T1 sem GAD com possibilidade de se sobreporem às imagens 
anteriormente adquiridas com um óptimo compromisso de comparação

 Susceptibilidade magnética a revelar os artefactos metálicos produzidos pelos 
eléctrodos e a colocação correta dos mesmos.

 Correto?

H.Sta Maria, 20 out 2017 1ª radiologia de fusão

15



H.Sta Maria, 20 out 2017 1ª radiologia de fusão

16

Futuro 

próximo

Melhoria da 

qualidade

Fusão de 

varias 

técnicas 

e/ou 

tecnologias

Perceção
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Obrigado !!!!!
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