
12 e 13 de julho de 2019

Fiesta Bahia Hotel

Acesse o site e confira as 
informações sobre inscrições, 

programação  científica e hospedagem!

 



TÓPICO
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• Doppler da aorta e seus ramos (incluindo artérias 
renais)

• Doppler das carótidas, vertebrais e subclávias
• Mapeamento de varizes
• Como realizar o perfil biofisico fetal
• Sistematização do Doppler fetal
• Sistematização do exame morfológico fetal
• Técnica do US 3D fetal
• Avaliação do sistema portal

• Elastografia hepática
• Segmentação hepática
• Ultrassonografia em emergências: abdomen e torax
• Joelho e quadril adulto
• Ombro, cotovelo e punho
• Tornozelo e antepé
• Doppler e elastografia da tireóide
• Sistematização do ultrassom dos linfonodos cervicais

HANDS-ON

MEDICINA INTERNA

• Ascite abdominal: diagnósticos diferenciais
• Aspectos atuais nas lesões polipoides da vesícula 

biliar
• Avaliação das vias biliares pela ultrassonografia 

- quando complementar com outros métodos de 
imagem

• Avaliação dos nódulos pancreáticos
• Avaliação transretal da patologia da próstata
• Avaliação ultrassonográfica da próstata. Da técnica 

ao relatório
• Como laudar nódulo hepático
• Doppler hepático
• Doppler na doença parenquimatosa renal
• Elastografia “shear wave” do fígado: atualidades
• Estado atual no diagnóstico ecográfico do câncer da 

próstata: valor da elastografia por “strain”
• Esteatose-fibrose e cirrose: correlação 

utrassonografia-elastografia
• Estruturas ou variantes anatômicas como erros 

diagnósticos frequentes em ultrassonografia em 
medicina

• Lesões benignas do fígado
• Microlitíase versus microcalcificações, diagnóstico 

controverso em ultrassonografia
• Patologia prostática benigna. Valor do Doppler e do 

3D
• Próstata correlação: modo-B, ressonância 

magnética, Doppler colorido, elastografia “shear 
wave”, biopsia e patologia

• Ultrassonografia da vesícula biliar. Quando sugerir 
tomografia computadorizada e ressonância magnética. 
Uma análise crítica dos métodos de imagem

• Ultrassonografia das doenças mais comuns das 
vísceras ocas

• Ultrassonografia do abdome em pediatria
• Ultrassonografia em massas abdominais
• Ultrassonografia em patologia da bexiga
• Ultrassonografia na colecistite complicada
• Ultrassonografia não-ginecológica da fossa ilíaca 

direita
• Ultrassonografia pulmonar. Ciência ou ficção?
• Urgências urológicas por ultrassonografia
• US da patologia benigna da próstata - atualidades
• US das lesões focais renais
• US dos nódulos hepáticos malignos
• US e Doppler na avaliação da patologia pleuro-

pulmonar em pediatria
• US e Doppler na hipertensão portal em pediatria
• US na avaliação da criança com perda urinária
• US na avaliação da dor abdominal em pediatria
• Utilidade da ultrassonografia para avaliar a via biliar 

normal e dilatada
• Utilidade do ultrassom para localização das lesões 

hepáticas
• Utilização do ultrassom em patologia pleuro-pulmonar
• Visão do hepatologista e discussão
• Visão do urologista e discussão

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

• Algumas malformações congênitas diagnosticadas 
no consultório

• Anemia fetal: diagnóstico e manejo
• Avaliação da anatomia fetal nas semanas 11 - 14. 

Aspectos normais e anormais
• Avaliação da doença trofoblastica gestacional

• Avaliação da maturidade fetal por US, experiência 
QUANTUS em um centro da Província da Venezuela. 
Qual é o nível de evidência?

• Avaliação da placenta: órgão esquecido
• Avaliação do aparelho genital na mulher adulta
• Avaliação do crescimento na gravidez gemelar



• Avaliação do sistema nervoso central fetal
• Avaliação ultrassonográfica do câncer 

endometrial e seu diagnóstico diferencial
• Cervicometria: presente, passado e futuro
• CIUR: diagnóstico e acompanhamento. Utilidade do 

Doppler
• Como avaliar o coração no 1º trimestre e não 

morrer na tentativa
• Como podemos identificar e prevenir pacientes em 

risco de um resultado perinatal ruim?
• Critérios ultrassonográficos no diagnóstico da 

puberdade precoce
• Defeitos da parede anterior do abdome fetal
• Elastografia por “strain” x “shear wave” na 

avaliação do nódulo mamário
• Emergência em ginecologia por ultrassonografia
• Histerossonografia
• Imagens de casos raros em gineco-obstetrícia
• Interpretação por US da endometriose profunda e 

adenomiose
• Metaplasia óssea do endométrio
• Novas abordagens na avaliação do crescimento 

fetal. Aplicação na prática

PEQUENAS PARTES

• Abordagem do quadril por ultrassonografia (adulto)
• Anormalidades vasculares dos tecidos moles, 

hemangiomas
• Aplicação do US em pé doloroso
• Avaliação ultrassonográfica da patologia herniária
• Avaliação ultrassonográfica das hidroceles: 2D e 3D
• Avaliação ultrassonográfica dos gânglios axilares e 

cervicais
• Avaliação ultrassonográfica dos nervos
• Correlação citologia X ultrassonografia do nódulo da 

tireoide
• Correlação ultrassonografia X mamografia
• Doppler em escroto agudo
• Doppler na disfunção erétil
• Hérnia inguinal no US
• Lesões do manguito rotador
• Lesões esportivas mais frequentes avaliadas por 

ultrassonografia
• Massas extratireoidianas
• Patologia da porção intra-articular do tendão do 

bíceps, avaliação por ultrassonografia
• Patologia intraescrotal benigna. Benefícios do 

Doppler, 3D e visão expandida
• Patologia MSK: nossa experiência na avaliação com 

elastografia por “shear wave”
• Patologia testicular de urgência

• Punção aspirativa por agulha fina guiada por 
ultrassonografia: técnica e indicações. 

• Sono-anatomia e técnica de exame nos dedos da 
mão

• Tendinopatia do extensor ulnar do carpo 
(ultrassonografia-ressonância)

• TIRADS: como utilizar?
• Ultrassonografia biomicroscópica (UBM) e glaucoma
• Ultrassonografia das alterações cutâneas e 

superficiais
• Ultrassonografia das doenças difusas da glândula 

tireoide: tireoidite
• Ultrassonografia das glândulas paratireoides
• Ultrassonografia do joelho
• Ultrassonografia do punho
• Ultrassonografia do quadril pediátrico
• Ultrassonografia na avaliação do pescoço pediátrico 
• Ultrassonografia na doença sinovial
• Ultrassonografia no câncer testicular
• US do olho
• US do tendão de Aquiles: o que se necessita saber
• Utilidade da ultrassonografia no ombro doloroso
• Utilidade da ultrassonografia para avaliar as glândulas 

salivares
• Valor da elastografia por “strain” vs “shear wave” no 

câncer da tireoide

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

• Papel da ultrassonografia na patologia mamária de 
meninas e adolescentes

• Papel da ultrassonografia no diagnóstico dos ovários 
policísticos

• Passo a passo na avaliação do coração fetal
• Patologia endometrial benigna
• Patologia endometrial: atualidades
• Patologia renal fetal
• PIG constitucional X CIUR como fazer o diagnóstico
• Predição da maturidade pulmonar fetal por 

ultrassonografia
• Tumores fetais
• Ultrassonografia do primeiro trimestre. Além da 

translucência nucal
• Ultrassonografia Doppler materno-fetal: o que todo 

obstetra deve saber
• Ultrassonografia em mama com prótese
• Ultrassonografia na avaliação dos dispositivos intra 

uterinos (DIU)
• US em gravidez ectópica
• Valor clínico do índice cerebroplacentário
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