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O Centro de Referência de Neurorradiologia de

Intervenção na Doença Cerebrovascular centra a

sua ação na assistência diferenciada aos utentes

comestapatologia,utilizandoosrecursoshumanos

etécnicos mais atualizados, garantindo a

acessibilidade, eficácia, segurança e excelência

dos cuidados prestados obedecendo aos mais

elevados padrõeséticos e científicos.



ANGIOGRAFIA

1.   Exames Vasculares

• Angiografia do arco aórtico e troncos supra-aórticos, cerebral e medular;

• Colheita de sangue venoso para doseamento hormonal.

2. Intervenções Vasculares

• Embolizações de aneurisma, FAV, MAV, tumor e hemorragia activa;

• Esclerose percutânea de malformações vasculares.

Urgência Metropolitana de Lisboa (tratamento endovascular do acidente vascular isquémico 

e do aneurisma da circulação cerebral)

• Angiografia diagnóstica;

• Trombectomia aspirativa e / ou mecânica;

• Embolização de aneurisma.

3. Exames Não Vasculares

• Dacriocistografia.

TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA

• TC Crânio, Angio TC Cerebral e Carótidas, Estudos de Perfusão Cerebral.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

• RM Crânio, Angio RM Cerebral e Carótidas, Estudos de Perfusão / Difusão Cerebral.

ECOGRAFIA

• Ecodoppler dos vasos da cabeça e pescoço.

Discussão em equipa multidisciplinar de acordo com a situação clínica;  

Monitorização da decisão, do tratamento e seguimento dos doentes avaliados;

Atividade assistencial integrada com investigação clínica e formação pré e pós-graduada.

Equipa

Carteira de Serviços

Temos uma equipa constituída por:

• Médicos Neurorradiologistas

• Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica - Radiologia

• Enfermeiros

• Assistentes Operacionais

• Assistentes Técnicos
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Consulta

Na consulta de Neurorradiologia, o Médico Neurorradiologista analisa os

estudos efetuados e presta informações relativamente ao seu caso,

fazendo ao mesmo tempo oexameclínicoqueconsiderar conveniente.

São pedidos os exames complementares que ainda não tenha feito e que

se mostrem indispensáveis,bem como consultas de outras especialidades,

que sejam fundamentais paraavaliaçãodoseu estado clínico.

Nofinal da consulta é de novo explicada a doença de que é provavelmente

portadore oseuplano terapêutico.

Em qualqueralturapoderequerera obtençãode umasegundaopinião.
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Internamento

Caso a sua doença necessite de tratamento de Neurorradiologia, e de

acordocoma situação clínica,o internamento será efetuado em Unidades

de Cuidados Intensivos / Unidade de Neurocríticos, e posteriormente

no Serviço de Neurocirurgia /Neurologia.

Poderá ainda ter necessidade de internamento na Unidade de AVC,

Serviço de Medicina, e no caso de criança / adolescente, no Serviço de

Pediatria.



Localização e Contactos

Informações 
Gerais

Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte

Telefone Geral: 217 805 000

Site:www.chln.pt

Centro de Referência de Neurorradiologia de
Intervenção na Doença Cerebrovascular

Local: Serviço de Imagiologia – Piso 3

Telefone: 217 805 154

E-Mail: crefneuro@chln.min-saude.pt

Site: www.chln.pt/index.php/as-nossas-
especialidades/mcdt-s/imagiologia-neurologica


