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TEMAS LIVRES

leonaRdo PibeR (São Paulo, SP)

ReJane FeRlin (Curitiba, PR) 

antonio CaRlos R. de moRaes (Maceió, AL)

ViViane habib (São Paulo, SP)

Presidentes das Comissões do Congresso e 
Federadas  da SBUS - Gestão 2021 - 2023

GustaVo Jambo CantaRelli 

Federada: alaGoas

enRiQue leonaRdo Ysla

Federada: amaPÁ

nÉlio dos santos Filho

Federada: amaZonas

sÉRGio CaRValho de matos 

Federada: bahia

KaRine CoRReia 

Federada: CeaRÁ

eValdo tRaJano de souZa 

silVa Filho

Federada: distRito FedeRal

maRila andRade nonato

Federada: esPÍRito santo

WaldemaR naVes do 

amaRal Filho

Federada: GoiÁs

lÍVia teResa m. Rios

Federada: maRanhÃo

FlÁVio bRaCale

Federada: mato GRosso

maithe V. GalhaRdo 

Federada: mato GRosso do 

sul

CaRlos stÉFano hoFFmann 

bRitto 

Federada: minas GeRais

WandeRlan auGusto 

bRandÃo QuaResma

Federada: PaRÁ

antÔnio Gadelha da 

Costa 

Federada: PaRaÍba

ReJane maRia FeRlin

Federada: PaRanÁ

PedRo PiRes FeRReiRa neto

Federada: PeRnambuCo

manoel ChaVes Filho

Federada: PiauÍ

danielle bittenCouRt 

sodRÉ baRmPas

Federada: Rio de JaneiRo

FÁbio Costa souZa

Federada: Rio GRande do 

noRte

JoRGe albeRto bianChi 

telles 

Federada: Rio GRande do sul

emÍlio luis doRda PeReiRa 

Federada: RondÔnia

maRCos antÔnio ChaVes C. 

de albuQueRQue

Federada: RoRaima

denise CRistina mós VaZ 
oliani
Federada: sÃo Paulo

silVio eWaldo VaRGas 

stRobel 

Federada: santa CataRina

andRÉ meneZes FoRtes 

Federada: seRGiPe

FÁbio RobeRto RuiZ de 

moRaes

Federada: toCantins

Mensagem do Presidente

PResidentes de  FedeRadas da sbus
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Rui GilbeRto FeRReiRa (GoiÂnia, Go)
PRESIDENTE

eduaRdo FonseCa (JoÃo Pessoa, Pb)
VICE PRESIDENTE

ReJane maRia FeRlin (CuRitiba, PR)
SECRETÁRIA GERAL

WaldemaR naVes do amaRal (GoiÂnia, Go)
TESOUREIRO GERAL

aYRton RobeRto PastoRe (sÃo Paulo, sP)
PRIMEIRO SECRETÁRIO

WandeRlan auGusto bRandÃo QuaResma (belÉm, Pa)
PRIMEIRO TESOUREIRO

adilson Cunha FeRReiRa (RibeiRÃo PReto, sP)
DIRETOR CIENTÍFICO E CULTURAL

danielle bittenCouRt sodRÉ baRmPas (Rio de JaneiRo, RJ)
DIRETORA DE DEFESA PROFISSIONAL

luiZ eduaRdo maChado (salVadoR, ba)
DIRETOR SOCIAL E DE COMUNICAÇÃO

Paulo eduaRdo Paim FeRnandes (PoRto aleGRe, Rs)
DIRETOR DE PATRIMÔNIO

Diretoria da Sociedade Brasileira de 
Ultrassonografia - SBUS Gestão 2021 - 2023

JosÉ CaRlos GasPaR JÚnioR (santos, sP)
RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS NACIONAIS

FRanCisCo mauad Filho (RibeiRÃo PReto, sP)
RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS INTERNACIONAIS

mauRÍCio saito (sÃo Paulo, sP)
PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

CÉsaR alVes Gomes de aRaÚJo (FoRtaleZa, Ce)
WashinGton luiZ FeRReiRa Rios (GoiÂnia, Go)
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

GustaVo Jambo CantaRelli (maCeió, al)
sÉRGio CaRValho de matos (salVadoR, ba)
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

RobeRto CaRdoso (sÃo Paulo, sP)
sanG Choon Cha (sÃo Paulo, sP)
WalteR PeReiRa boRGes (GoiÂnia, Go)
CONSELHO DE ÉTICA

leonaRdo PibeR (sÃo Paulo, sP)
ReGina mÁRCia Yoshiassu (sÃo Paulo, sP)
ReJane maRia FeRlin (CuRitiba, PR)
COMISSÃO DE PROVAS

Mensagem do Presidente

Sejam todos muito bem-vindos ao 26º Congresso 
Brasileiro de Ultrassonografia da SBUS e 18º Congresso 

Internacional de Ultrassonografia da FISUSAL. Vamos 
celebrar este grande reencontro no formato presencial, de 
todos que amam e vivem a ultrassonografia brasileira e da 

América Latina.

Nossa gratidão e eterna homenagem aos nossos heróis 
que nos presenteiam com suas valorosas contribuições, 

palestras e participações honrosas neste grandioso 
conclave.

Continuaremos caminhando juntos, dirigidos e orientados 
por Deus, sempre ao lado das demais entidades médicas e 

do povo brasileiro por uma medicina e um Brasil melhores.

Forte abraço,

Rui Gilberto Ferreira
Presidente da SBUS  

e do Congresso
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ana bianChi 
URUGUAY 

antonia testa 
ITÁLIA 

beatRiZ adRada 
EUA 

daniel RolniK 
AUSTRÁLIA 

FabRÍCio da silVa Costa 
AUSTRÁLIA  

FeRnando JimÉneZ dÍaZ 
ESPANHA 

Gaston Roustan 
ESPANHA 

GuilleRmo aZulaY 
 ARGENTINA  

isabel aCosta 
COLÔMBIA 

JadeR CRuZ  
PORTUGAL 

Juan luis alCÁZaR 
ESPANHA 

KaRina PesCe 
ARGENTINA  

lena PaRi 
PERU 

leonie sChelKe  
HOLANDA 

maRio PaleRmo 
ARGENTINA 

miGuel Routi CosP 
PARAGUAI 

nelson Yesid  
aGuilaR James 

COLÔMBIA 

PeteR Velthuis 
HOLANDA 

RaÚl ViCho PeReiRa 
ESPANHA 

RodRiGo Ruano 
EUA

stella desYatniKoVa 
EUA 

thais Cesa e silVa 
PORTUGAL 

ximena WoRtsman 
CHILE

WalteR meiRa  
bRitto JÚnioR

(PORTUGAL)

Convidados Internacionais
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adilson Cunha FeRReiRa
(RIBEIRÃO PRETO, SP)  

adRiana FeRRi Giubilato 
(SÃO PAULO, SP)  

adRiana Gualda GaRRido 
(BRASÍLIA, DF)  

alessandRa RodRiGues silVa 
ChioVatto 
(SÃO PAULO, SP)  

allison FeRnandes 
(SÃO PAULO, SP)  

ana CaRolina moReiRa 
santos 
(SÃO PAULO, SP)  

ana Claudia Gomes PeReiRa 
PetisCo 
(SÃO PAULO, SP)  

ana CRistina loPes albRiCKeR 
(BELO HORIZONTE, MG)   

ana luiZa santos maRQues 
(SÃO PAULO, SP)  

andRÉ luiZ simiÃo 
(CAMPINAS, SP)  

andRÉ Renato CRuZ santos 
(SÃO PAULO, SP)  

andRÉa CaValanti Gomes 
(SÃO PAULO, SP)  

anna Paula WeinhaRdt 
baPtista 
(SÃO PAULO, SP)  

anne KRisthine CaValCante 
PeReiRa 
(SÃO PAULO, SP)  

antÔnio Gadelha da Costa 
(CAMPINA GRANDE, PB)  

antÔnio Gomes neto 
(CAMPINAS, SP)  

aRioVÂnia sano 
(SÃO PAULO, SP)  

auGusto CÉsaR GaRCia saab 
benedeti 
(RIBEIRÃO PRETO, SP)  

aYRton PastoRe 
(SÃO PAULO, SP)  

beRnaRdo maZZini KetZeR 
(SÃO PAULO, SP)  

bianCa miRanda 
(SÃO PAULO, SP)  

bRuna de oliVeiRa CaPilla 
(VITÓRIA, ES)

Camila CoRteZ 
(SÃO PAULO, SP)  

CaRine maRianne aRaÚJo 
(SÃO PAULO, SP)  

Convidados Nacionais



6

CaRla CRes lYRio 
(CAMPINAS, SP)  

CaRlos stÉFano hoFFmann 
bRitto 
(BELO HORIZONTE, MG)  

CaRolina FlumiGnan 
(SÃO PAULO, SP)  

CÉsaR alVes Gomes de aRaÚJo 
(FORTALEZA, CE)  

ClaRissa Canella 
(RIO DE JANEIRO, RJ)

Claudia Fontan 
(RECIFE, PE)  

Claudia lima 
(BRASÍLIA, DF)  

Claudia maRia Vilas FReiRe 
(BELO HORIZONTE, MG)  

CoRidon FRanCo da Costa 
(VITÓRIA, ES)  

daniel PeReiRa baRbosa 
(GOIÂNIA, GO)  

danielle bittenCouRt sodRÉ 
baRmPas 
(RIO DE JANEIRO, RJ)  

denis sJenFeld 
(SÃO PAULO, SP)  

denise CRistina mós VaZ 
oliani 
(SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP)   

dimas CaRnaÚba JÚnioR 
(SÃO PAULO, SP)  

douGlas haddad Filho 
(SÃO PAULO, SP)  

eduaRdo CaRValho Pessoa 
(BOTUCATU, SP)  

eduaRdo FonseCa 
(JOÃO PESSOA, PB)  

eduaRdo Valente isFeR 
(SÃO PAULO, SP)  

edWaRd aRaÚJo JÚnioR 
(SÃO PAULO, SP)  

emeRson oliVeiRa 
(SÃO PAULO, SP) 

emÍlio doRda PeReiRa 
(PORTO VELHO, RO)  

eRiKa neGRÃo 
(CAMPINAS, SP)  

esteVÃo VaRGas 
(RIO DE JANEIRO, RJ)  

eValdo tRaJano de souZa 
silVa Filho 
(BRASÍLIA, DF)  

Convidados Nacionais
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eVeRaldo GRÉGio JÚnioR 
(NOVO HORIZONTE, SP)  

eVeRton luCio 
(SÃO PAULO, SP)  

FÁbio Costa souZa 
(NATAL, RN)  

FÁbio RobeRto RuiZ de 
moRaes 
(PALMAS, TO)  

FeliPe CaRneiRo 
(SÃO PAULO, SP)  

FeRnanda CaRdia maRtins 
RibeiRo
(BRASÍLIA, DF)  

FeRnanda CaVallieRi 
(RIO DE JANEIRO, RJ)  

FeRnando maRum mauad
(RIBEIRÃO PRETO, SP)  

FlÁVio bRaCale 
(CUIABÁ, MT)  

FlÁVio Caldas 
(SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP)  

FRanCine FReitas 
(SALVADOR, BA)  

FRanCisCo mauad Filho 
(RIBEIRÃO PRETO, SP)  

Geisilene Russano de PaiVa 
silVa 
(CAMPINAS, SP)  

GeoRGe PedRosa 
(FORTALEZA, CE)   

GioVanna motta 
(SÃO PAULO, SP)  

Giselle Gueddes mello neto
(SÃO PAULO, SP)

Giselle de Góes 
(GOIÂNIA, GO)  

GReGóRio loRenZo aCaCio 
(TAUBATÉ, SP)  

GustaVo badan 
(SÃO PAULO, SP)  

GustaVo Jambo CantaRelli 
(MACEIÓ, AL)  

heRon WeRneR
(RIO DE JANEIRO, RJ)  

heVeRton PetteRsen 
(BELO HORIZONTE, MG)  

humbeRto senna 
(GOIÂNIA, GO)  

iVie bRaGa 
(BELO HORIZONTE, MG)  

Convidados Nacionais
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Jesus Paula CaRValho 
(SÃO PAULO, SP)

JoÃo eduaRdo baRile 
asCênCio 
(SÃO PAULO, SP)  

JoÃo maRCello de aRauJo 
neto
(RIO DE JANEIRO, RJ)  

JoRGe albeRto bianChi telles 
(PORTO ALEGRE, RS)  

JoRGe leÃo 
(MANAUS, AM) 

JosÉ aldo RibeiRo teodoRo 
(SÃO PAULO, SP)   

JosÉ antÔnio s. de aRRuda 
CÂmaRa
(RIO DE JANEIRO, RJ)  

JosÉ CaRlos GasPaR JR. 
(SANTOS, SP)  

JosÉ eduaRdo maRtins 
baRbosa 
(SÃO PAULO, SP)  

JosimÁRio silVa 
(RECIFE, PE)  

JoVita lane soaRes Zanini 
(BELO HORIZONTE, MG)  

JuaReZ antÔnio de souZa 
(GOIÂNIA, GO)  

Juliana aZeVedo 
(SÃO PAULO, SP)  

Juliana ReZende 
(RIO DE JANEIRO, RJ)  

KaRine CoRReia 
(FORTALEZA, CE)  

laRissa ChaVes nunes de 
CaRValho 
(SÃO PAULO, SP)  

leandRo aCCaRdo 
(SÃO PAULO, SP) 

leandRo saRCedo 
(SÃO PAULO, SP)  

leonaRdo PibeR 
(SÃO PAULO, SP)  

lilian loPes 
(SÃO PAULO, SP)  

lÍVia teResa m. Rios 
(SÃO LUÍS, MA)  

luCiana ZattaR 
(SÃO PAULO, SP)  

luCiano naRdoZZa 
(SÃO PAULO, SP)  

luÍs FeliPe lisbÔa 
(DUQUE DE CAXIAS, RJ)  

Convidados Nacionais
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luiZ albeRto neVes 
(BELÉM, PA)  

luiZ auGusto antÔnio 
batista 
(GOIÂNIA, GO)  

luiZ eduaRdo maChado 
(SALVADOR, BA)  

maithe V. GalhaRdo 
(CAMPO GRANDE, MS)  

manoel ChaVes Filho 
(TERESINA, PI)  

mÁRCio leandRo PisCKe 
(SÃO GABRIEL DA PALHA, ES)  

mÁRCio lins 
(BELO HORIZONTE, MG)  

mÁRCio mitsuGui saito 
(BARRETOS, SP)  

maRCo andReY CiPRiano 
FRade 
(RIBEIRÃO PRETO, SP)  

maRCone lima sobReiRa 
(SÃO PAULO, SP)  

maRCos antÔnio ChaVes C. de 
albuQueRQue 
(BOA VISTA, RR)  

maRCos FaRia 
(BELO HORIZONTE, MG)  

maRCos miRanda Filho 
(RECIFE, PE)  

maRia auGusta PaCheCo 
FiGueiRedo 
(SÃO PAULO, SP)  

maRia ChRistina PuCCi 
(SÃO PAULO, SP) 

maRia CRistina Chammas 
(SÃO PAULO, SP)  

maRia elena GuimaRÃes 
RibeiRo de almeida 
(SÃO PAULO, SP)  

maRia helena mendonÇa 
(SÃO PAULO, SP)  

maRia montseRRat l. m. 
siQueiRa 
(BRASÍLIA, DF)  

maRia teResa natel de 
almeida 
(SÃO PAULO, SP)  

maRia teReZa FilGueiRas 
(BELO HORIZONTE, MG)  

maRia ViRGinia maChado 
(SÃO PAULO, SP)  

maRianna FaCChinetti bRoCK 
(MANAUS, AM)  

maRila andRade nonato 
(VITÓRIA, ES)  

Convidados Nacionais
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maRina PeReiRa 
(BRASÍLIA, DF)  

mÁRio buRlaCChini 
(SÃO PAULO, SP)  

maRY lane nemeR 
(VITÓRIA, ES)  

mauRÍCio abRÃo 
(SÃO PAULO, SP)  

mauRÍCio de souZa aRRuda 
(CAMPINAS, SP)  

mauRÍCio libeRato 
(SÃO PAULO, SP)  

mauRÍCio saito 
(SÃO PAULO, SP)  

miChel Palheta 
(FORTALEZA, CE)  

miGuel JosÉ FRanCisCo neto 
(SÃO PAULO, SP)  

mohamed hassan saleh 
(SÃO PAULO, SP)  

monRes JosÉ Gomes 
(GOIÂNIA, GO)  

natÁlia elias 
(SÃO PAULO, SP)  

natalie Rios 
(SÃO PAULO, SP)  

nathÁlia Calixto 
(SÃO PAULO, SP)  

nÉlio dos santos Filho 
(MANAUS, AM)  

nilCe CaRValho 
(SÃO PAULO, SP)  

osias maRtins PRestes 
(SÃO PAULO, SP)  

osmaR de CÁssio saito 
(SÃO PAULO, SP)  

PatRÍCia PRando CaRdia 
(CAMPINAS, SP)  

Paula moRaes 
(SÃO PAULO, SP)  

Paula taVaRes ColPas 
(CAMPINAS, SP)  

Paula VieiRa alVes
(SÃO PAULO, SP)  

Paulo Cossi
(SÃO PAULO, SP)  

Paulo eduaRdo Paim 
FeRnandes
(TRÊS COROAS, RS)  

Convidados Nacionais
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Paulo saVoia
(SÃO PAULO, SP)  

PedRo naime baRRoso de 
aRaÚJo
(SÃO PAULO, SP)  

PedRo PiRes FeRReiRa neto
(RECIFE, PE)  

PeteR FRanÇolin
(SÃO PAULO, SP)  

PRoCóPio de FReitas
(RIBEIRÃO PRETO, SP)

RaFaela Pimentel
(RIBEIRÃO PRETO, SP)  

Raul moReiRa neto
(PORTO ALEGRE, RS)  

RebeCa CoRReia
(SÃO PAULO, SP)  

RebeCCa GuimaRÃes RibeiRo 
de almeida
(SÃO PAULO, SP)  

ReJane maRia FeRlin
(CURITIBA, PR)  

Renato sÁ
(RIO DE JANEIRO, RJ)  

RiCaRdo amaRal
(ITAMARAJÚ, BA)  

RiCaRdo lanGe
(SÃO PAULO, SP)  

RiCaRdo miGuel Costa de 
FReitas
(SÃO PAULO, SP) 

RobeRto CaRdoso
(SÃO PAULO, SP)  

Robson miRanda
(SÃO PAULO, SP)  

RodRiGo munhoZ
(SÃO PAULO, SP)  

Ronald FlumiGnan
(SÃO PAULO, SP)  

Ronaldo maGalhÃes lins
(BELO HORIZONTE, MG)  

Ronaldo souZa PibeR
(SÃO PAULO, SP)  

RonneY botelho siQueiRa
(VITÓRIA, ES)  

Rosa siGRist
(SÃO PAULO, SP)  

RosemeiRe FeRnandes GaRCia
(SOROCABA, SP)  

Rui GilbeRto FeRReiRa
(GOIÂNIA, GO)  

Convidados Nacionais
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sandRa ReGina CamPos 
teixeiRa
(CAMPINAS, SP)  

sanG Choon Cha
(SÃO PAULO, SP)  

sÉRGio CaRValho de matos
(SALVADOR, BA)  

sÉRGio KobaYashi
(SÃO PAULO, SP)  

sÉRGio luiZ simÕes
(RIO DE JANEIRO, RJ)  

sÍlVio eWaldo VaRGas 
stRobel
(FLORIANÓPOLIS, SC)  

sÍlVio seiJi shiGetomi 
(SÃO PAULO, SP)

simone GuaRÇoni
(RIO DE JANEIRO, RJ)  

simone nasCimento dos 
santos
(BRASÍLIA, DF)  

telma saKuno
(FLORIANÓPOLIS, SC)  

thiaGo adleR Ralho 
RodRiGues dos santos
(CAMPO GRANDE, MS)  

thiaGo VillaRi
(SÃO PAULO, SP)  

tÚlio CÉsaR xaVieR RaVelli
(MARINGÁ, PR)  

ViVian Castilho
(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP)  

ViVian ReGina silVa maRQues
(SÃO PAULO, SP)  

ViViane habib
(SÃO PAULO, SP)  

ViViane loPes
(SÃO PAULO, SP)  

WaldemaR naVes do amaRal
(GOIÂNIA, GO)  

WalteR Gaston 
bRandstetteR JR
(SÃO PAULO, SP)  

WandeRbilt duaRte de 
baRRos neto
(SÃO PAULO, SP)  

WandeRlan auGusto 
bRandÃo QuaResma
(BELÉM, PA)  

Wendell da luZ
(SÃO PAULO, SP)  

ZsuZsanna ilona Katalin de 
JamY di bella
(SÃO PAULO, SP)  

Convidados Nacionais
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Atividade SBUS | 26/10/2022 (Quarta-Feira)

18:30  assembleia GeRal das FedeRadas da sbus
 Local: Radisson Hotel

Atividade SBUS | 27/10/2022 (Quinta-Feira)

18:30  ReuniÃo aCademia bRasileiRa de ultRassonoGRaFia - abu
 Local: Auditório 2

Atividade SBUS | 28/10/2022 (sexta-Feira)

12:30 - 14:00   temas liVRes  
 APRESENTAÇÃO ORAL
 Local: Auditório 3

17:30 - 18:30    lanÇamento de liVRos sbus e taRde de autóGRaFos 
 Local: Stand SBUS

18:30 - 19:30    solenidade de abeRtuRa / Posse da aCademia bRasileiRa de GineColoGia e 
 obstetRÍCia (abGo) e da aCademia bRasileiRa de ultRassonoGRaFia (abu)
 Local: Auditório 1
 Sorteios: Livros  e 1  Iphone para os presentes

Atividade SBUS | 29/10/2022 (sábado)

12:30 - 13:30   assembleia GeRal oRdinÁRia da sbus  
 enCeRRamento
 Local: Auditório 1
 Sorteios: Livros  e 1  Iphone para os presentes

Atividades importantes

Mapa do Evento

Sorteio de dois Iphones 
13 - 128 Gb doados 
pelo patrocinador 
SICOOB UniCentro 
Brasileira - Goiânia

Exposição Comercial

STAND
SBUS

18

SAMSUNG
36

CANON MINDRAY

7A 7B

18 18

12
12
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1/2/3

4
5

6

8

36

SC MEDICAL
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9 9 9

9
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MANAGER
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B307
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ZEUS

NOVA GERAÇÃO SEGURO

17
9

MEDICINE PRUDENTIAL



G
ra

d
e 

C
ie

n
tí

fi
ca

H
O

R
Á

R
IO

 

2
6
/1

0
/2

0
2
2
 |

 Q
u

a
rt

a
-F

e
ir

a

0
8
:0

0
 -

 1
0
:0

0
O

B
S

T
E

T
R

ÍC
IA

M
Ú

S
C

U
L

O
-

E
S

Q
U

E
L

É
T

IC
O

P
E

Q
U

E
N

A
S

 
P

A
R

T
E

S

1
6
:3

0
 -

 1
8
:3

0

M
E

D
IC

IN
A

 
IN

T
E

R
N

A

2
7
/1

0
/2

0
2
2
 |

 Q
u

in
ta

-F
e
ir

a

S
IM

P
Ó

S
IO

D
IC

 /
 S

B
U

S

H
A

N
D

S
-O

N
A

V
A

L
IA

Ç
Ã

O
 D

O
 

A
P

Ê
N

D
IC

E
 C

E
C

A
L

2
8
/1

0
/2

0
2
2
 |

 S
e
x
ta

-F
e
ir

a

2
9
/1

0
/2

0
2
2
 |

 S
á
b

a
d

o

1
0
:3

0
 -

 1
2
:3

0

A
U

D
IT

Ó
R

IO
 1

(3
0
0
 l
u

g
a
re

s
)

4
º 

a
n

d
a
r

A
U

D
IT

Ó
R

IO
 2

(3
0
0
 l
u

g
a
re

s
)

4
º 

a
n

d
a
r

A
U

D
IT

Ó
R

IO
 3

(3
0
0
 l
u

g
a
re

s
)

4
º 

a
n

d
a
r

A
U

D
IT

Ó
R

IO
 4

(3
0
0
 l
u

g
a
re

s
)

4
º 

a
n

d
a
r

S
A

L
A

 A
(7

0
 l
u

g
a
re

s
)

4
º 

a
n

d
a
r

S
A

L
A

 B
(5

0
 l
u

g
a
re

s
)

4
º 

a
n

d
a
r

S
A

L
A

 C
(7

0
 l
u

g
a
re

s
)

3
º 

a
n

d
a
r

1
4
:0

0
 -

 1
6
:0

0

H
A

N
D

S
-O

N
A

V
A

L
IA

Ç
Ã

O
 M

O
B

IL
ID

A
D

E
D

IA
F

R
A

G
M

Á
T

IC
A

G
IN

E
C

O
L

O
G

IA
M

E
D

IC
IN

A
 

IN
T

E
R

N
A

V
A

S
C

U
L

A
R

1
2
:3

0
 -

 1
4
:0

0
IN

T
E

R
V

A
L

O
 A

L
M

O
Ç

O

P
E

Q
U

E
N

A
S

 
P

A
R

T
E

S

H
A

N
D

S
-O

N
D

O
P

P
L

E
R

 E
M

 
O

B
S

T
E

T
R

ÍC
IA

H
A

N
D

S
-O

N
M

O
R

F
O

L
O

G
IA

 D
O

 1
T

1
8
:3

0
R

E
U

N
IÃ

O
 A

C
A

D
E

M
IA

 B
R

A
S

IL
E

IR
A

 D
E

 U
L
T

R
A

S
S

O
N

O
G

R
A

F
IA

 -
 A

B
U

 (
A

U
D

IT
Ó

R
IO

 2
)

H
A

N
D

S
-O

N
 

G
R

A
T

U
IT

O
M

Ú
S

C
U

L
O

-
E

S
Q

U
E

L
É

T
IC

O

H
A

N
D

S
-O

N
E

C
O

C
A

R
D

IO
G

R
A

F
IA

F
E

T
A

L
 -

 I

1
0
:0

0
 -

 1
4
:0

0
IN

S
C

R
IÇ

Õ
E

S
 E

 E
N

T
R

E
G

A
 D

E
 M

A
T

E
R

IA
L

 

1
4
:0

0
 -

 1
6
:0

0
O

B
S

T
E

T
R

ÍC
IA

M
Ú

S
C

U
L

O
-

E
S

Q
U

E
L

É
T

IC
O

M
E

D
IC

IN
A

 
IN

T
E

R
N

A
1
6
:3

0
 -

 1
8
:3

0
G

IN
E

C
O

L
O

G
IA

V
A

S
C

U
L

A
R

1
8
:3

0
A

S
S

E
M

B
L

E
IA

 G
E

R
A

L
 D

A
S

 F
E

D
E

R
A

D
A

S
 D

A
 S

B
U

S
 (

R
A

D
IS

S
O

N
 H

O
T

E
L

) 

0
8
:0

0
 -

 1
0
:0

0
O

B
S

T
E

T
R

ÍC
IA

M
Ú

S
C

U
L

O
-

E
S

Q
U

E
L

É
T

IC
O

M
A

M
A

1
6
:3

0
 -

 1
8
:3

0

M
E

D
IC

IN
A

 
IN

T
E

R
N

A
1
0
:3

0
 -

 1
2
:3

0

1
4
:0

0
 -

 1
6
:0

0
G

IN
E

C
O

L
O

G
IA

P
E

D
IA

T
R

IA
V

A
S

C
U

L
A

R

1
2
:3

0
 -

 1
4
:0

0
IN

T
E

R
V

A
L

O
 A

L
M

O
Ç

O

M
A

M
A

1
8
:3

0
L

A
N

Ç
A

M
E

N
T

O
 D

E
 L

IV
R

O
S

 S
B

U
S

 E
 T

A
R

D
E

 D
E

 A
U

T
Ó

G
R

A
F

O
S

 (
S

T
A

N
D

 S
B

U
S

 D
A

S
 1

7
:3

0
 À

S
 1

8
:3

0
 H

S
)

S
O

L
E

N
ID

A
D

E
 D

E
 A

B
E

R
T

U
R

A
 /

 P
O

S
S

E
 D

A
 A

B
G

O
 E

 A
B

U
 (

A
U

D
IT

Ó
R

IO
 1

 À
S

 1
8

:3
0

 H
S

)

H
A

N
D

S
-O

N
 

G
R

A
T

U
IT

O
M

Ú
S

C
U

L
O

-
E

S
Q

U
E

L
É

T
IC

O

H
A

N
D

S
-O

N
E

C
O

C
A

R
D

IO
G

R
A

F
IA

F
E

T
A

L
 -

 I
I

S
IM

P
Ó

S
IO

 A
L

A
U

S

S
IM

P
Ó

S
IO

 A
L

A
U

S

D
E

R
M

A
T

O
L

O
G

IA

D
E

R
M

A
T

O
L

O
G

IA

H
A

N
D

S
-O

N
D

O
P

P
L

E
R

 F
E

T
A

L

P
A

L
E

S
T

R
A

 
S

A
M

S
U

N
G

1
0
:3

0
 -

 1
2
:3

0

0
8
:0

0
 -

 1
0
:0

0

O
B

S
T

E
T

R
ÍC

IA
M

E
D

IC
IN

A
 

IN
T

E
R

N
A

H
A

N
D

S
-O

N
A

N
A

T
O

M
IA

 U
S

G
F

A
S

T
 E

 E
F

A
S

T

1
2
:3

0

P
E

D
IA

T
R

IA
M

Ú
S

C
U

L
O

-
E

S
Q

U
E

L
É

T
IC

O

A
S

S
E

M
B

L
E

IA
 G

E
R

A
L

 O
R

D
IN

Á
R

IA
 D

A
 S

B
U

S
 (

A
U

D
IT

Ó
R

IO
 1

)

H
A

N
D

S
-O

N
B

IÓ
P

S
IA

S
 M

A
M

Á
R

IA
S

H
A

N
D

S
-O

N
A

N
A

T
O

M
IA

 U
S

G
F

A
S

T
 E

 E
F

A
S

T

H
A

N
D

S
-O

N
E

C
O

C
A

R
D

IO
G

R
A

F
IA

F
E

T
A

L
 -

 I
II

A
P

R
E

S
E

N
T
A

Ç
Ã

O
T

E
M

A
S

 L
IV

R
E

S



15

Programação Científica

26/10/2022 | Quarta-Feira
Cursos Pré-Congresso

obstetRÍCia • Auditório 1
data: 26 de outubro (Quarta-Feira)

14:00 - 18:30 CuRso PRÉ-ConGResso: 

14:00 - 16:00 módulo i - anomalias do snC 
COORDENADOR JORGE ALBERTO BIANCHI TELLES (PORTO ALEGRE, RS)   
PRESIDENTE NÉLIO DOS SANTOS FILHO (MANAUS, AM)
  
14:00 - 14:20  aCRania, anenCeFalia e enCeFaloCele no 1t 
 EDUARDO FONSECA (JOÃO PESSOA, PB)   

14:20 - 14:40  datn no 1t: sinais ultRassonoGRÁFiCos indiRetos 
 HEVERTON PETTERSEN (BELO HORIZONTE, MG)   

14:40 - 15:00  meGaCisteRna Vs mF Fossa PosteRioR 
 EDUARDO VALENTE ISFER (SÃO PAULO, SP)   

15:00 - 15:20  VentRiClomeGalia Vs hidRoCeFalia 
 SILVIO SEIJI SHIGETOMI (SÃO PAULO, SP)   

15:20 - 15:40  tumoRes CeRebRais 
 MAURÍCIO SAITO (SÃO PAULO, SP)   

15:40 - 16:00  inFeCÇÕes ConGênitas e alteRaÇÕes CeRebRais 
 NELSON YESID AGUILAR JAMES (BUCARAMANGA, COLÔMBIA) REMOTO          

16:00 - 16:30 inteRValo (Coffee-break)

16:30 - 18:30 módulo ii - GestaÇÃo de alto RisCo 
COORDENADOR SANG CHOON CHA (SÃO PAULO, SP)   
PRESIDENTE JORGE ALBERTO BIANCHI TELLES (PORTO ALEGRE, RS)
  
16:30 - 16:50  doPPleR da aRtÉRia CeRebRal mÉdia no Feto PiG e aiG. Como inteRPRetaR? 
 PEDRO PIRES FERREIRA NETO (RECIFE, PE)   
  
16:50 - 17:10  duCto Venoso: aPliCaÇÕes na Vitalidade 
 SANG CHOON CHA (SÃO PAULO, SP)   
  
17:10 - 17:30  aloimuniZaÇÃo Rh 
 LUCIANO NARDOZZA (SÃO PAULO, SP)   
  
17:30 - 17:50  CiuR PReCoCe 
 HEVERTON PETTERSEN (BELO HORIZONTE, MG)   

17:50 - 18:10  GRaVideZ diabÉtiCa: aComPanhamento do CResCimento e Vitalidade Fetal 
 SANG CHOON CHA (SÃO PAULO, SP)   

18:10 - 18:30  CaRdiotoCoGRaFia e PbF no aComPanhamento de Gestantes de alto RisCo 
 SÉRGIO kOBAYASHI (SÃO PAULO, SP)   

mediCina inteRna • Auditório 2

14:00 - 18:30 CuRso PRÉ-ConGResso sistematiZaÇÃo, RelatóRio e Casos ilustRatiVos

14:00 - 16:00 us abdominal - PaRte 1
COORDENADOR SÍLVIO EWALDO VARGAS STROBEL (FLORIANÓPOLIS, SC)   
PRESIDENTE LEONARDO PIBER (SÃO PAULO, SP)   
  
14:00 - 14:20  aValiaÇÃo do FÍGado
 NATÁLIA ELIAS (SÃO PAULO, SP)   
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14:20 - 14:40 seGmentaÇÃo hePÁtiCa
 NATÁLIA ELIAS (SÃO PAULO, SP)   
  
14:40 - 15:00 aValiaÇÃo da VesÍCula e Vias biliaRes
 MARIA CHRISTINA PUCCI (SÃO PAULO, SP)  
 
15:00 - 15:20  aValiaÇÃo PanCReÁtiCa e esPlêniCa
 LEONARDO PIBER (SÃO PAULO, SP)   

15:20 - 15:40 aValiaÇÃo aoRto-ilÍaCa e dos Vasos mesentÉRiCos ao modo b
 ALLISON FERNANDES (SÃO PAULO, SP)   

15:40 - 16:00 disCussÃo Final e PeRGuntas

16:00 - 16:30 inteRValo (Coffee-break)

16:30 - 18:30 us abdominal - PaRte 2
COORDENADOR LEONARDO PIBER (SÃO PAULO, SP)   
PRESIDENTE HUMBERTO SENNA (GOIÂNIA, GO)   
  
16:30 - 16:50 aValiaÇÃo de Rins e Vias uRinÁRias e bexiGa
 HUMBERTO SENNA (GOIÂNIA, GO)   
  
16:50 - 17:10 PatoloGias mais FReQuentes do abdÔmen
 RAUL MOREIRA NETO (PORTO ALEGRE, RS)   
  
17:10 - 17:30 aValiaÇÃo da PRóstata e das VesÍCulas seminais
 RAUL MOREIRA NETO (PORTO ALEGRE, RS)  
  
17:30 - 17:50 bióPsia PRostÁtiCa
 HUMBERTO SENNA (GOIÂNIA, GO)   
   
17:50 - 18:10 aValiaÇÃo de VÍsCeRas oCas
 ANDRÉ RENATO CRUZ SANTOS (SÃO PAULO, SP)   
 
18:10 - 18:30 disCussÃo Final e PeRGuntas

musCulo esQuelÉtiCo • Auditório 3

14:00 - 18:30 CuRso PRÉ-ConGResso: us msK PaRa iniCiantes

14:00 - 16:00 diReto ao Ponto
COORDENADOR MONRES JOSÉ GOMES (GOIÂNIA, GO)    
PRESIDENTE DANIEL PEREIRA BARBOSA (GOIÂNIA, GO)  
 
14:00 - 14:40  tÉCniCa de us do CotoVelo
   MONRES JOSÉ GOMES (GOIÂNIA, GO)   

14:40 - 15:20 tÉCniCa de us do ombRo  
   TÚLIO CÉSAR XAVIER RAVELLI (MARINGÁ, PR)   

15:20 - 16:00 tÉCniCa de us do Punho
   MONRES JOSÉ GOMES (GOIÂNIA, GO)   

16:00 - 16:30 inteRValo (Coffee-break)
 
16:30 - 18:00 diReto ao Ponto
COORDENADOR TÚLIO CÉSAR XAVIER RAVELLI (MARINGÁ, PR)   
PRESIDENTE LUIZ ALBERTO NEVES (BELÉM, PA)   

16:30 - 17:00 tÉCniCa de us do Joelho 
   TÚLIO CÉSAR XAVIER RAVELLI (MARINGÁ, PR)   

26/10/2022 | Quarta-Feira
Cursos Pré-Congresso

Programação Científica
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17:00 - 17:30 tÉCniCa de us do toRnoZelo 
   MONRES JOSÉ GOMES (GOIÂNIA, GO)   

17:30 - 18:00 tÉCniCa de us do QuadRil adulto
   TÚLIO CÉSAR XAVIER RAVELLI (MARINGÁ, PR)   

GineColoGia • Auditório 4

14:00 - 18:30 CuRso PRÉ-ConGResso: anomalias uteRinas ConGênitas

14:00 - 16:00 diReto ao Ponto
COORDENADORES FÁBIO ROBERTO RUIZ DE MORAES (PALMAS, TO)   
 ADILSON CUNHA FERREIRA (RIBEIRÃO PRETO, SP)   
PRESIDENTE MARILA NONATO (VITÓRIA, ES)   
  
14:00 - 14:15 ClassiFiCaÇÕes das anomalias uteRinas ConGênitas
 PAULO COSSI (SÃO PAULO, SP)   

14:15 - 14:30 Quais inFoRmaÇÕes ReleVantes a ultRassonoGRaFia deVe oFeReCeR ao 
 histeRosCoPistas no diaGnóstiCo das malFoRmaÇÕes uteRinas?
 ANNE kRISTHINE CAVALCANTE PEREIRA (SÃO PAULO, SP) 

14:30 - 14:45 hands-on
 Como FaÇo PaRa o diaGnóstiCo 3d das anomalias uteRinas?
 PAULO COSSI (SÃO PAULO, SP)   

14:45 - 15:00 anÁlise CRÍtiCa das ClassiFiCaÇÕes das anomalias uteRinas
 AYRTON PASTORE (SÃO PAULO, SP)   

15:00 - 15:45 Como laudaR as anomalias uteRinas ConGênitas?
 LUIZ EDUARDO MACHADO (SALVADOR, BA)   

15:45 - 16:00 disCussÃo

16:00 - 16:30 inteRValo (Coffee-break)

16:30 - 18:30 diReto ao Ponto 
COORDENADOR MÁRCIO LEANDRO PISCkE (SÃO GABRIEL DA PALHA, ES)   
PRESIDENTE NÉLIO DOS SANTOS FILHO (MANAUS, AM)   

16:30 - 16:45 VaRiZes PÉlViCas - a imPoRtÂnCia de entendê-las alÉm da PelVe
 FRANCINE FREITAS (SALVADOR, BA)   

16:45 - 17:00 ultRassonoGRaFia 3d/4d e 5d na aValiaÇÃo do assoalho PÉlViCo
 EDWARD ARAÚJO JÚNIOR (SÃO PAULO, SP)   

17:00 - 17:15 PubeRdade PReCoCe. Quais CRitÉRios PaRa diaGnóstiCo ao modo b e 
 anÁlise doPPleR? Como FoRmataR o RelatóRio eCoGRÁFiCo?
   REJANE MARIA FERLIN (CURITIBA, PR)   

17:15 - 17:30 VaRiZes PÉlViCa É o mesmo Que sÍndRome ConGestÃo PÉlViCa? Quais 
 os CRitÉRios  identiFiCados Pelo ultRassonoGRaFista PaRa indiCaR 
 outRos mÉtodos de imaGem?  
 Quando emboliZaÇÃo estÁ indiCada?
   DENIS SJENFELD (SÃO PAULO, SP)   

17:30 - 18:15 hands-on ao ViVo 
 malFoRmaÇÃo uteRina. Qual Rotina do meu exame?
 ADILSON CUNHA FERREIRA (RIBEIRÃO PRETO, SP)   

18:15 - 18:30 disCussÃo
   

26/10/2022 | Quarta-Feira
Cursos Pré-Congresso

Programação Científica
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VasCulaR • Sala A

14:00 - 18:30 CuRso PRÉ-ConGResso: teóRiCo e PRÁtiCo de doPPleR aRteRial

14:00 - 16:00 mini-ConFeRênCias
COORDENADOR CARLOS STÉFANO HOFFMANN BRITTO (BELO HORIZONTE, MG)   
PRESIDENTE ANTÔNIO GADELHA DA COSTA (CAMPINA GRANDE, PB)   
  
14:00 - 14:20 doPPleR de CaRótidas e VÉRtebRas: otimiZando a imaGem! 
 CARLOS STÉFANO HOFFMANN BRITTO (BELO HORIZONTE, MG)   

14:20 - 14:40 doPPleR de CaRótidas e VeRtebRais: Como eu FaÇo?
 ANTÔNIO GADELHA DA COSTA (CAMPINA GRANDE, PB)   

14:40 - 15:00 us doPPleR na sÍndRome do Roubo da subClÁVia 
 THIAGO VILLARI (SÃO PAULO, SP)   

15:00 - 15:20 estenoses CaRotÍdeas: o Que hÁ de noVo na QuantiFiCaÇÃo das 
 estenoses?
 CÉSAR ALVES GOMES DE ARAÚJO (FORTALEZA, CE)   

15:20 - 15:40 us doPPleR aRteRial de mmii 
 OSIAS MARTINS PRESTES (SÃO PAULO, SP)   

15:40 - 16:00 us doPPleR da aoRta abdominal
 ANTÔNIO GADELHA DA COSTA (CAMPINA GRANDE, PB)   

16:00 - 16:30 inteRValo (Coffee-break)

16:30 - 18:30 demonstRaÇÕes PRÁtiCas 
COORDENADOR CARLOS STÉFANO HOFFMANN BRITTO (BELO HORIZONTE, MG)   
PRESIDENTE OSIAS MARTINS PRESTES (SÃO PAULO, SP)   

16:30 - 16:50 demonstRaÇÃo doPPleR de CaRótidas 
 CARLOS STÉFANO HOFFMANN BRITTO (BELO HORIZONTE, MG)   

16:50 - 17:10 demonstRaÇÃo doPPleR de VeRtebRais
 CARLOS STÉFANO HOFFMANN BRITTO (BELO HORIZONTE, MG)   
  
17:10 - 17:50 demonstRaÇÃo doPPleR aRteRial de mmii
 OSIAS MARTINS PRESTES (SÃO PAULO, SP)   
  
17:50 - 18:30 demonstRaÇÃo doPPleR da aoRta abdominal
 ANTÔNIO GADELHA DA COSTA (CAMPINA GRANDE, PB)   
   

27/10/2022 | Quinta-Feira
Congresso

obstetRÍCia • Auditório 1

08:00 - 10:00 mediCina Fetal: Como eu FaÇo?
COORDENADOR SÉRGIO CARVALHO DE MATOS (SALVADOR, BA)   
PRESIDENTE PAULO EDUARDO PAIM FERNANDES (TRÊS COROAS, RS)   

08:00 - 08:20 osso nasal no 1° e 2° tRimestRe 
   MARCOS FARIA (BELO HORIZONTE, MG)   
 
08:20 - 08:40 tRansluCênCia nuCal e CeRebRal 
 DANIELLE BITTENCOURT SODRÉ BARMPAS (RIO DE JANEIRO, RJ)   

26/10/2022 | Quarta-Feira
Cursos Pré-Congresso

Programação Científica
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08:40 - 09:00  duCto Venoso no 1° e 3° tRimestRe  
   EVALDO TRAJANO DE SOUZA SILVA FILHO (BRASÍLIA, DF)   

09:00 - 09:20     doPPleR uteRino no 1° e 2° tRimestRe 
 DANIELLE BITTENCOURT SODRÉ BARMPAS (RIO DE JANEIRO, RJ)   

09:20 - 09:40     doPPleR da aCm na anemia e hiPoxia 
   EDUARDO VALENTE ISFER (SÃO PAULO, SP)   

09:40 - 10:00     QuatRo CÂmaRas e Vias de saÍda no 2° tRimestRe 
   MARIA VIRGINIA MACHADO (SÃO PAULO, SP)   

10:00 - 10:30 inteRValo (Coffee-break)

10:30 - 12:30  Casos ClÍniCos - disCussÃo de imaGens e Condutas sessÃo inteRatiVa
COORDENADOR SANG CHOON CHA (SÃO PAULO, SP)   
PRESIDENTE SÉRGIO CARVALHO DE MATOS (SALVADOR, BA)   

10:30 - 10:50 Caso 1 (GRaVideZ na CiCatRiZ CiRuRGiCa, RotuRa uteRina ou aCRetismo  
 PlaCentaRio)
   WALDEMAR NAVES DO AMARAL (GOIÂNIA, GO)   

10:50 - 11:10 Caso 2 (malFoRmaÇÕes 1° tRimestRe)
   PEDRO PIRES FERREIRA NETO (RECIFE, PE)   

11:10 - 11:30 Caso 3 (CiuR PReCoCe, Feto CentRaliZado, 
 diastole ZeRo ou duCto ReVeRso)
   JADER CRUZ (LISBOA, PORTUGAL) REMOTO                         

11:30 - 11:50 Caso 4 (malFoRmaÇÕes em GeRal)
   MAURÍCIO SAITO (SÃO PAULO, SP)   

11:50 - 12:10 Caso 5 (Colo CuRto, PRematuRidade, dheG, sÍndRome anti-FosFoliPide)
   kARINE CORREIA (FORTALEZA, CE)   

12:10 - 12:30 Caso 6 (niPt no mundo Real: Casos ClÍniCos Que VoCê nÃo aCha nas  
 deFiniÇÕes dos Guidelines)
   EDUARDO FONSECA (JOÃO PESSOA, PB)   

12:30 - 14:00 inteRValo (almoço)

GineColoGia • Auditório 1

14:00 - 16:00 diReto ao Ponto
COORDENADORA BRUNA DE OLIVEIRA CAPILLA (VITÓRIA, ES)  
PRESIDENTE MARIANNA FACCHINETTI BROCk (MANAUS, AM)   

14:00 - 14:20 Como utiliZaR desCRitoRes iota nas massas PÉlViCas   
 (HOW TO UTILIZE IOTA DESCRIPTORS ON PELVIC MASSES)   
  ANTONIA TESTA (ITÁLIA) REMOTO                                                                               

14:20 - 14:40 aChados oCasionais no exame dos anexos   
 (OCCASIONAL FINDINGS IN THE ADNEXA EXAM)  
   JUAN LUIS ALCÁZAR (PAMPLONA, ESPANHA) REMOTO         

14:40 - 15:00 diaGnóstiCos diFeRenCiais das massas PÉlViCas 
 (DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF THE PELVIC MASSES)
   JUAN LUIS ALCÁZAR (PAMPLONA, ESPANHA) REMOTO               

15:00 - 15:15 eFeito da CiCatRiZ de CesÁRia em GineColoGia. 
 o Que É? Como, Quando e PoR Que RelataR?
 ADILSON CUNHA FERREIRA (RIBEIRÃO PRETO, SP)   
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15:15 - 15:30 o-Rads JÁ É o momento de usaR?  
   AYRTON PASTORE (SÃO PAULO, SP)   

15:30 - 15:45 o o-Rads na VisÃo do onColoGista
   JESUS PAULA CARVALHO (SÃO PAULO, SP)  

15:45 - 16:00 disCussÃo 

16:00 - 16:30 inteRValo (Coffee-break)

16:30 - 18:30 diReto ao Ponto
COORDENADOR CORIDON FRANCO DA COSTA (VITÓRIA, ES)   
PRESIDENTE RICARDO AMARAL (ITAMARAJÚ, BA)   
  
16:30 - 16:45 aChados Que Podem suGeRiR endometRiose em exame de Rotina
   LEANDRO ACCARDO (SÃO PAULO, SP)   

16:45 - 17:00 endometRioma aRmadilhas. Como laudaR? o PeRCentual de
 ComPRometimento estRomal É FatoR PRoGnóstiCo da ReseRVa oVaRiana?
   ADRIANA GUALDA GARRIDO (BRASÍLIA, DF)   

17:00 - 17:15 Pontos ChaVes PaRa o diaGnóstiCo de adenomiose 
 ANA LUIZA SANTOS MARQUES (SÃO PAULO, SP)   

17:15 - 17:30 Pontos ChaVes PaRa o exame de maPeamento PRÉ CiRÚRGiCo na 
 endometRiose PRoFunda 
   JOSÉ ANTÔNIO S. DE ARRUDA CÂMARA (RIO DE JANEIRO, RJ)   

17:30 - 17:45 maPeamento da endometRiose: Como eu FaÇo?  
   JOSÉ ANTÔNIO S. DE ARRUDA CÂMARA (RIO DE JANEIRO, RJ)   

17:45 - 18:00 Qual PaPel da Rmn na aValiaÇÃo da endometRiose? a FusÃo de imaGem  
 ultRassonoGRÁFiCa e Rmn JÁ É Realidade?
   PATRÍCIA PRANDO CARDIA (CAMPINAS, SP)   

18:00 - 18:20 hands on ao ViVo
 tÉCniCa PaRa maPeamento da endometRiose 
   JOSÉ ANTÔNIO S. DE ARRUDA CÂMARA (RIO DE JANEIRO, RJ)   

18:20 - 18:30 disCussÃo
  
mediCina inteRna • Auditório 2

08:00 - 10:00 FÍGado e Vias biliaRes 
COORDENADOR FLÁVIO BRACALE (CUIABÁ, MT)   
PRESIDENTE JORGE LEÃO (MANAUS, AM)  

08:00 - 08:20 hePatoPatias diFusas
 JORGE LEÃO (MANAUS, AM)  

08:20 - 08:40 ComPliCaÇÕes da ColelitÍase
 RAUL MOREIRA NETO (PORTO ALEGRE, RS)   

08:40 - 09:00  neoPlasias beniGna e maliGna da VesÍCula biliaR
 LÍVIA TERESA M. RIOS (SÃO LUIZ, MA)   

09:00 - 09:20  Casos de Rotina
 MARINA PEREIRA (BRASÍLIA, DF)   
 CLAUDIA LIMA (BRASÍLIA, DF)   
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09:20 - 09:40     tÉCniCas de letRamento em saÚde PaRa ultRassonoGRaFia
 RONALDO SOUZA PIBER (SÃO PAULO, SP)   

09:40 - 10:00   disCussÃo Final e PeRGuntas

10:00 - 10:30 inteRValo (Coffee-break)

10:30 - 13:10  Rins e Vias uRinÁRias
COORDENADOR GUSTAVO JAMBO CANTARELLI (MACEIÓ, AL)   
PRESIDENTE FLÁVIO BRACALE (CUIABÁ, MT)   

10:30 - 10:50 neFRoPatias PaRenQuimatosas
 JORGE LEÃO (MANAUS, AM)   

10:50 - 11:10 Cistos Renais simPles e ComPlexos
 FERNANDO MARUM MAUAD (RIBEIRÃO PRETO, SP)   

11:10 - 11:30 neoPlasias de bexiGa
 LÍVIA TERESA M. RIOS (SÃO LUIZ, MA)   

11:30 - 11:50 aValiaÇÃo Com us e doPPleR das ComPliCaÇÕes do tRansPlante Renal
 ANDRÉA CAVALANTI GOMES (SÃO PAULO, SP)   

11:50 - 12:10 aValiaÇÃo sonoGRÁFiCa multiPaRamÉtRiCa da PRóstata
 ANDRÉA CAVALANTI GOMES (SÃO PAULO, SP)   

12:10 - 12:40 disCussÃo Final e PeRGuntas

12:40 - 13:10 aula destaQue
 telemediCina e a ultRassonoGRaFia
PALESTRANTE THAIS CESA E SILVA (COIMBRA, PORTUGAL) REMOTO        
COORDENADOR ADILSON CUNHA FERREIRA (RIBEIRÃO PRETO, SP)   

13:10 - 14:00 inteRValo (almoço)

14:00 - 16:00 uRGênCias e emeRGênCias
COORDENADORA LÍVIA TERESA M. RIOS (SÃO LUIZ, MA) 
PRESIDENTE FÁBIO ROBERTO RUIZ DE MORAES (PALMAS, TO)
  
14:00 - 14:20  tRauma hePÁtiCo
 AUGUSTO CÉSAR GARCIA SAAB BENEDETI (RIBEIRÃO PRETO, SP)   
  
14:20 - 14:40 tRauma Renal
 AUGUSTO CÉSAR GARCIA SAAB BENEDETI (RIBEIRÃO PRETO, SP)   
  
14:40 - 15:00 aValiaÇÃo PulmonaR em uti
 PAULO SAVOIA (SÃO PAULO, SP)   
  
15:00 - 15:20  aValiaÇÃo PulmonaR em emeRGênCia
 PAULO SAVOIA (SÃO PAULO, SP)   
  
15:20 - 15:40 ResPonsabilidade Penal em ultRassonoGRaFia
 ANA CAROLINA MOREIRA SANTOS (SÃO PAULO, SP)   
 LEANDRO SARCEDO (SÃO PAULO, SP)   
  
15:40 - 16:00 disCussÃo Final e PeRGuntas

16:00 - 16:30 inteRValo (Coffee-break)
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16:30 - 18:00 PRoCessos inFlamatóRios
COORDENADOR PAULO EDUARDO PAIM FERNANDES (TRÊS COROAS, RS)   
PRESIDENTE LEONARDO PIBER (SÃO PAULO, SP)   
  
16:30 - 16:45 aPendiCite aGuda
 MICHEL PALHETA (FORTALEZA, CE)   

16:45 - 17:00 PanCReatite aGuda
 MARIA AUGUSTA PACHECO FIGUEIREDO (SÃO PAULO, SP)   

17:00 - 17:15 VÍsCeRas oCais
 MICHEL PALHETA (FORTALEZA, CE)   
 
17:15 - 17:30 Casos de Rotina
 FERNANDA CARDIA MARTINS RIBEIRO (BRASÍLIA, DF)   
 
17:30 - 17:45 teoRia da PeRda de uma ChanCe no eRRo de diaGnóstiCo PoR imaGem
 ARIOVÂNIA SANO (SÃO PAULO, SP)   
 
17:45 - 18:00 disCussÃo Final e PeRGuntas

mÚsCulo esQuelÉtiCo • Auditório 3

08:00 - 10:00  mini-ConFeRênCias
COORDENADOR MANOEL CHAVES FILHO (TERESINA, PI)   
PRESIDENTE DANIEL PEREIRA BARBOSA (GOIÂNIA, GO)   

08:00 - 08:20 maneJo da inFiltRaÇÃo Guiada do ombRo e suas aRmadilhas 
   LUÍS FELIPE LISBÔA (DUQUE DE CAXIAS, RJ)   
 
08:20 - 08:40 ultRassonoGRaFia do seio do taRso
   TÚLIO CÉSAR XAVIER RAVELLI (MARINGÁ, PR)   

08:40 - 09:00  inFiltRaÇÃo musCuloesQuelÉtiCa Guiada PoR ultRassom: noÇÕes de  
 oRtobiolóGiCos
   RONALDO MAGALHÃES LINS (BELO HORIZONTE, MG)   

09:00 - 09:20     us de la CadeRa PostQuiRuRGiCa. Como maRCo la diFeRenCia  
   GUILLERMO AZULAY (BUENOS AIRES, ARGENTINA)                                                 

09:20 - 09:40     us do toRax - ReGiÃo CostoCondRoesteRnal 
   MONRES JOSÉ GOMES (GOIÂNIA, GO)   

09:40 - 10:00     us de los tendones enFoQue dinamiCo
   GUILLERMO AZULAY (BUENOS AIRES, ARGENTINA)     

10:00 - 10:30 inteRValo (Coffee-break)

10:30 - 12:00  mini-ConFeRênCias 
COORDENADOR MANOEL CHAVES FILHO (TERESINA, PI)   
PRESIDENTE DANIEL PEREIRA BARBOSA (GOIÂNIA, GO)   

10:30 - 10:45 diante de uma RuPtuRa do manGuito RotadoR o Que deVemos desCReVeR 
 no RelatóRio?
   RONALDO MAGALHÃES LINS (BELO HORIZONTE, MG)   

10:45 - 11:00 Visión eCoGRÁFiCa de las lesiones menisCales 
 Y su CoRRelaCión Com la ResonanCia maGnÉtiCa
   LENA PARI (LIMA, PERU)                                                                                   
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11:00 - 11:15 us Paso a Paso de la ReGion inGuino CRuRal
   GUILLERMO AZULAY (BUENOS AIRES, ARGENTINA)      

11:15 - 11:30 ultRassonoGRaFia na sÍndRome da banda iliotibial PRoximal
   LUÍS FELIPE LISBÔA (DUQUE DE CAXIAS, RJ)   

11:30 - 11:45 sonoantomia e PatoloGia do tendÃo biCiPtal distal no CotoVelo 
   MONRES JOSÉ GOMES (GOIÂNIA, GO)   

11:45 - 12:00 ultRassonoGRaFia da neuRoPatia do neRVo inteRósseo PosteRioR
   TÚLIO CÉSAR XAVIER RAVELLI (MARINGÁ, PR)   

12:00 - 14:00 inteRValo (almoço)

mÚsCulo esQuelÉtiCo • sala b 
14:00 - 18:30 hands-on (GRatuito) 

VasCulaR • Auditório 3

14:00 - 16:00 mini-ConFeRênCias
COORDENADOR CARLOS STÉFANO HOFFMANN BRITTO (BELO HORIZONTE, MG)   
PRESIDENTE FÁBIO COSTA SOUZA (NATAL, RN)   

14:00 - 14:20 doPPleR Venoso de mmii, sistema suPeRFiCial: 
 anatomia e tÉCniCa de exame 
 MÁRCIO VINICIUS LINS DE BARROS (BELO HORIZONTE, MG)   

14:20 - 14:40 doPPleR Venoso de mmii, sistema suPeRFiCial: ReCidiVa de VaRiZes 
 ANNA PAULA WEINHARDT BAPTISTA (SÃO PAULO, SP)   

14:40 - 15:00 doPPleR Venoso de mmii: diCas no tRatamento Com esPuma  
 ANNA PAULA WEINHARDT BAPTISTA (SÃO PAULO, SP)   

15:00 - 15:20 doPPleR Venoso de mmii, sistema PRoFundo: diaGnóstiCo da tVP
 CÉSAR ALVES GOMES DE ARAÚJO (FORTALEZA, CE)   

15:20 - 15:40 us doPPleR aRteRial de mmss: indiCaÇÕes e tÉCniCa eCoGRÁFiCa
 ROBSON MIRANDA (SÃO PAULO, SP)   

15:40 - 16:00 us doPPleR Venoso de mmss: indiCaÇÕes e tÉCniCa eCoGRÁFiCa
 ROBSON MIRANDA (SÃO PAULO, SP)   

16:00 - 16:30 inteRValo (Coffee-break)

16:30 - 18:30 demonstRaÇÕes PRÁtiCas
COORDENADOR CARLOS STÉFANO HOFFMANN BRITTO (BELO HORIZONTE, MG)   
PRESIDENTE FÁBIO COSTA SOUZA (NATAL, RN)   
  
16:30 - 17:10 demonstRaÇÃo maPeamento de VaRises  
 ANNA PAULA WEINHARDT BAPTISTA (SÃO PAULO, SP)   

17:10 - 17:50 demonstRaÇÃo PesQuisa de tVP
 ANTÔNIO GADELHA DA COSTA (CAMPINA GRANDE, PB)   
  
17:50 - 18:30 demonstRaÇÃo: aValiaÇÃo aRteRial e Venosa de mmss
 MÁRCIO VINÍCIUS LINS DE BARROS (BELO HORIZONTE, MG)   
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PeQuenas PaRtes • Auditório 4

08:00 - 10:00 mini-ConFeRênCias 
COORDENADOR OSMAR DE CÁSSIO SAITO (SÃO PAULO, SP)   
PRESIDENTE MARCOS ANTÔNIO CHAVES C. DE ALBUQUERQUE (BOA VISTA, RR)   

08:00 - 08:20 aValiaÇÃo da inFeRtilidade masCulina Com us e doPPleR
 FELIPE CARNEIRO (SÃO PAULO, SP)   

08:20 - 08:40 doPPleR Peniano: Como eu FaÇo?
 FELIPE CARNEIRO (SÃO PAULO, SP)   

08:40 - 09:00  aValiaÇÃo do tRauma testiCulaR 
 OSMAR DE CÁSSIO SAITO (SÃO PAULO, SP)   

09:00 - 09:20     ti-Rads: aRmadilhas, diFiCuldades e Como PontuÁ-las
 PEDRO NAIME BARROSO DE ARAÚJO (SÃO PAULO, SP)   

09:20 - 09:40     nódulo tiReoideano: Quando PunCionaR?
 MARIA CRISTINA CHAMMAS (SÃO PAULO, SP)   

09:40 - 10:00 PunÇÃo asPiRatiVa do nódulo de tiReóide: Como eu FaÇo?
 RICARDO MIGUEL COSTA DE FREITAS (SÃO PAULO, SP)   

10:00 - 10:30 inteRValo (CoFFee-bReaK)

10:30 - 12:30  mini-ConFeRênCias
COORDENADORA ROSA SIGRIST (SÃO PAULO, SP)   
PRESIDENTE MARCOS ANTÔNIO CHAVES C. DE ALBUQUERQUE (BOA VISTA, RR)   

10:30 - 10:50 aValiaÇÃo sonoGRÁFiCa das lesÕes VasCulaRes CutÂneas 
 OSMAR DE CÁSSIO SAITO (SÃO PAULO, SP)   

10:50 - 11:10 aValiaÇÃo ultRassonoGRÁFiCa das lesÕes neoPlÁsiCas CutÂneas
 LUCIANA ZATTAR (SÃO PAULO, SP)   

11:10 - 11:30 maPeamento FaCial sonoGRÁFiCo: da tÉCniCa ao RelatóRio
 GISELLE DE GÓES (GOIÂNIA, GO)   

11:30 - 11:50 aValiaÇÃo sonoGRÁFiCa Pós PRoCedimentos estÉtiCos: o Que inFoRmaR 
 no RelatóRio?
 ROSA SIGRIST (SÃO PAULO, SP)   

11:50 - 12:10 inFeCÇÕes e inFestaÇÕes deRmatolóGiCas (doenÇas tRoPiCais)
 MARCO ANDREY CIPRIANO FRADE (RIBEIRÃO PRETO, SP)   

12:10 - 12:30 mesa Redonda: asPeCtos ÉtiCos nas aValiaÇÕes Pós PRoCedimentos 
 deRmatolóGiCos 
 GISELLE DE GÓES (GOIÂNIA, GO)   
 LUCIANA ZATTAR (SÃO PAULO, SP)   
 ROSA SIGRIST (SÃO PAULO, SP)   

12:30 - 14:00 inteRValo (almoÇo)

PeQuenas PaRtes • Auditório 4
  
14:00 - 16:00 mini-ConFeRênCias
COORDENADOR ANTÔNIO GADELHA DA COSTA (CAMPINA GRANDE, PB)   
PRESIDENTE WANDERLAN AUGUSTO BRANDÃO QUARESMA (BELÉM, PA)   
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14:00 - 14:20  doenÇas diFusas da tiReóide e as aRmadilhas no diaGnóstiCo dos 
 tumoRes
 THIAGO ADLER RALHO RODRIGUES DOS SANTOS (CAMPO GRANDE, MS)   
  
14:20 - 14:40 ContRibuiÇÃo da elastoGRaFia no estudo dos nódulos tiReoideanos 
 THIAGO ADLER RALHO RODRIGUES DOS SANTOS (CAMPO GRANDE, MS)   

14:40 - 15:00 diaGnóstiCo eCoGRÁFiCo das hÉRnias inGuino esCRotais 
 FERNANDO MARUM MAUAD (RIBEIRÃO PRETO, SP)   

15:00 - 15:20  ultRassonoGRaFia da PaRede abdominal: Como eu FaÇo?
 ANTÔNIO GADELHA DA COSTA (CAMPINA GRANDE, PB)   

15:20 - 15:40 nódulos testiCulaRes: o Que É imPoRtante RelataR na aValiaÇÃo 
 sonoGRÁFiCa?
 RAUL MOREIRA NETO (PORTO ALEGRE, RS)   

15:40 - 16:00 PeRGuntas e ResPostas  

16:00 - 16:30 inteRValo (CoFFee-bReaK)

16:30 - 18:00 mini-ConFeRênCias
COORDENADORA NATHÁLIA CALIXTO (SÃO PAULO, SP)   
PRESIDENTE WANDERLAN AUGUSTO BRANDÃO QUARESMA (BELÉM, PA)   
  
16:30 - 16:45 estudo sonoGRÁFiCo das GlÂndulas saliVaRes: o Que É imPoRtante 
 RelataR?
 MARCOS MIRANDA FILHO (RECIFE, PE)   
  
16:45 - 17:00 massas CeRViCais extRa tiReoideanas: o Que É PReCiso sabeR?
 RAUL MOREIRA NETO (PORTO ALEGRE, RS)   
  
17:00 - 17:15 aValiaÇÃo sonoGRÁFiCa dos linFonodos CeRViCais: da tÉCniCa  
 ao RelatóRio
 NATHÁLIA CALIXTO (SÃO PAULO, SP)   
  
17:15 - 17:30 us no Pós-oPeRatóRio de tiReóide: o Que deVemos RelataR?
 RICARDO MIGUEL COSTA DE FREITAS (SÃO PAULO, SP)   
  
17:30 - 17:45 inteRVenÇÃo teRaPêutiCa em tiReóide: tÉCniCas e Resultados
 RICARDO MIGUEL COSTA DE FREITAS (SÃO PAULO, SP)   
  
17:45 - 18:00 mesa Redonda: PeRGuntas e ResPostas
 MARCOS MIRANDA FILHO (RECIFE, PE)   
 RAUL MOREIRA NETO (PORTO ALEGRE, RS)   
 NATHÁLIA CALIXTO (SÃO PAULO, SP)   
 RICARDO MIGUEL COSTA DE FREITAS (SÃO PAULO, SP)  

simPósio do diC Com a sbus • Sala B • intRa-ConGResso
08:30 - 09:30 doenÇa Venosa/ teV - tRomboembolismo Venoso - diRetRiZ diC - 
 sbC/ sbaCV/CbR/ smn
MODERADORES CARLOS STÉFANO HOFFMANN BRITTO (BELO HORIZONTE, MG)   
 ANA CRISTINA LOPES ALBRICkER (BELO HORIZONTE, MG)    
 SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS (BRASÍLIA, DF)  

08:30 - 08:45 a usV no diaGnóstiCo da tVP aGuda e os PRotoColos de seGuimento
 CLÁUDIA MARIA VILAS FREIRE (BELO HORIZONTE, MG)   
 
08:45 - 08:55 a usV no diaGnóstiCo da ReCoRRênCia de tRombose e sÍndRome 
 Pós tRombótiCa
 MARCONE LIMA SOBREIRA (SÃO PAULO, SP)   
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08:55 - 09:10  maPeamento Venoso PaRa VaRiZes: diReCionamento do estudo PaRa o  
 PlaneJamento teRaPêutiCo
 WANDERBILT DUARTE DE BARROS NETO (SÃO PAULO, SP)   

09:10- 09:15     Caso ClÍniCo - VaRiZes
 WANDERBILT DUARTE DE BARROS NETO (SÃO PAULO, SP)   

09:15 - 09:20     Caso ClÍniCo - tVP
 MARCONE LIMA SOBREIRA (SÃO PAULO, SP)   

09:20 - 09:30      disCussÃo

09:30 - 10:00 doenÇa aRteRial PeRiFÉRiCa - daP
MODERADORES ANTÔNIO GADELHA DA COSTA (CAMPINA GRANDE, PB)   
 JOSE ALDO RIBEIRO TEODORO (SÃO PAULO, SP)
 MOHAMED HASSAN SALEH (SÃO PAULO, SP)

09:30 - 09:40 a usV no diaGnóstiCo e seGuimento da doenÇa ateRosCleRótiCa 
 PeRiFÉRiCa
 WANDERBILT DUARTE DE BARROS NETO (SÃO PAULO, SP)   
 
09:40 - 09:50 a usV no diaGnóstiCo e seGuimento da doenÇa nÃo ateRosCleRótiCa 
 PeRiFÉRiCa
 MÁRCIO LINS (BELO HORIZONTE, MG) 

09:50 - 09:55  Caso ClÍniCo - doenÇa aRteRial obstRutiVa CRÔniCa
 LARISSA CHAVES NUNES DE CARVALHO (SÃO PAULO, SP)   

09:55 - 10:00     Caso ClÍniCo - doenÇa nÃo ateRosCleRótiCa
 LARISSA CHAVES NUNES DE CARVALHO (SÃO PAULO, SP)   

10:00 - 10:30 inteRValo (Coffee-break)

10:30 - 11:30 CaRótidas e aRtÉRias VeRtebRais
MODERADORES CLAUDIA MARIA VILAS FREIRE (BELO HORIZONTE, MG)   
 CÉSAR ALVES GOMES DE ARAÚJO (FORTALEZA, CE)   
 LARISSA CHAVES NUNES DE CARVALHO (SÃO PAULO, SP)   

10:30 - 10:40 imPoRtÂnCia da aValiÇÃo moRFolóGiCa da PlaCa CaRotÍdea: Como a 
 usV Pode ContRibuiR?
 ANA CRISTINA LOPES ALBRICkER (BELO HORIZONTE, MG)   
 
10:40 - 10:50 QuantiFiCaÇÃo das estenoses CaRotÍdeas: alGuma mudanÇa de 
 PaRÂmetRos  anatÔmiCos e VeloCimÉtRiCos? diante de tantas tabelas, 
 Qual esColheR PaRa GRaduaR?
 SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS (BRASÍLIA, DF)   

10:50 - 11:00  aRtÉRias VeRtebRais: aValiaÇÃo ultRassonoGRÁFiCa dos PadRÕes de Fluxo 
 e estenoses
 JOSÉ EDUARDO MARTINS BARBOSA (SÃO PAULO, SP)   

11:00 - 11:10     a usV e a doenÇa nÃo ateRosCleRótiCa das CaRótidas e VeRtebRais: 
 CRitÉRios diGnóstiCos ReleVantes
 ANA CLAUDIA GOMES PEREIRA PETISCO (SÃO PAULO, SP)   

11:10 - 11:30     disCussÃo Com demonstRaÇÃo PRÁtiCa

11:30 - 12:00 aoRta abdominal e Ramos
MODERADORES ANA CLAUDIA GOMES PEREIRA PETISCO (SÃO PAULO, SP)   
 SIMONE NASCIMENTO DOS SANTOS (BRASÍLIA, DF)
 JOSE ALDO RIBEIRO TEODORO (SÃO PAULO, SP)
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11:30 - 11:40 aValiaÇÃo Com a usV da aoRta abdominal e Ramos - diaGnóstiCo e 
 seGuimento
 MOHAMED HASSAN SALEH (SÃO PAULO, SP)   
 
11:40 - 11:50 aValiaÇÃo Com a usV da aoRta abdominal e Ramos - seGuimento 
 Pós-inteRVenÇÃo
 JOSE EDUARDO MARTINS BARBOSA (SÃO PAULO, SP)   

11:50 - 12:00  disCussÃo Com demonstRaÇÃo PRÁtiCa

28/10/2022 | sexta-Feira
Congresso
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08:00 - 10:00 temas essenCiais em mediCina Fetal 
COORDENADOR FRANCISCO MAUAD FILHO (RIBEIRÃO PRETO, SP)   
PRESIDENTE GUSTAVO JAMBO CANTARELLI (MACEIÓ, AL)   

08:00 - 08:15 niPt e niPt exPandido 
   DANIEL ROLNIk (MELBOURNE, AUSTRÁLIA) REMOTO           

08:15 - 08:30 diaGnóstiCo de datn no 1° e 2° tRimestRe 
   GREGÓRIO LORENZO ACACIO (TAUBATÉ, SP)   
 
08:30 - 08:45 CiuR PReCoCe e taRdio 
   EVALDO TRAJANO DE SOUZA SILVA FILHO (BRASÍLIA, DF)   

08:45 - 09:00  doPPleR em GestaÇÃo de alto RisCo 
   FRANCISCO MAUAD FILHO (RIBEIRÃO PRETO, SP)   

09:00 - 09:15     maRCadoRes de aneuPloidia e dna Fetal
   JORGE ALBERTO BIANCHI TELLES (PORTO ALEGRE, RS)   

09:15 - 09:30     PReVenÇÃo da PRematuRidade
   MÁRIO BURLACCHINI (SÃO PAULO, SP)   

09:30 - 09:45     PReVenÇÃo da dheG 
 JADER CRUZ (LISBOA, PORTUGAL) REMOTO       

09:45 - 10:00 disCussÃo 

10:00 - 10:30 inteRValo (Coffee-break)

10:30 - 12:30  sessÃo: diaGnóstiCo e Conduta 
COORDENADOR HEVERTON PETTERSEN (BELO HORIZONTE, MG)   
PRESIDENTE JOSÉ CARLOS GASPAR JR. (SANTOS, SP)   

10:30 - 10:40 VentRiCulomeGalia 
   PEDRO PIRES FERREIRA NETO (RECIFE, PE)   

10:40 - 10:50 Cisto do Plexo CoRóide 
   CORIDON FRANCO DA COSTA (VITÓRIA, ES)   

10:50 - 11:00 esPlenomeGalia 
   ROBERTO CARDOSO (SÃO PAULO, SP)   

11:00 - 11:10 atResia esoFÁGiCa 
   EDUARDO VALENTE ISFER (SÃO PAULO, SP)   
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11:10 - 11:20 PieleCtasia e hidRoneFRose 
   JOSÉ CARLOS GASPAR JR. (SANTOS, SP)   

11:20 - 11:30 aRtÉRia umbiliCal ÚniCa 
   VIVIANE LOPES (SÃO PAULO, SP)   

11:30 - 11:40 anenCeFalia e aCRÂnia  
   SÉRGIO kOBAYASHI (SÃO PAULO, SP)   

11:40 - 11:50 tRansFusÃo Feto Fetal 
   RENATO SÁ (RIO DE JANEIRO, RJ)   

11:50 - 12:00 hÉRnia diaFRaGmÁtiCa 
   RODRIGO RUANO (MIAMI, EUA)        

12:00 - 12:10 estenose duodenal 
   HEVERTON PETTERSEN (BELO HORIZONTE, MG)   

12:10 - 12:20 aCRetismo PlaCentÁRio 
   HERON WERNER (RIO DE JANEIRO, RJ)    

12:20 - 12:30 disCussÃo  

12:30 - 14:00 inteRValo (almoço)

GineColoGia • Auditório 1

14:00 - 16:00 toP temas
COORDENADOR RONNEY BOTELHO SIQUEIRA (VITÓRIA, ES)   
PRESIDENTE MAITHE V. GALHARDO (CAMPO GRANDE, MS)   
  
14:00 - 14:15 ultRassom da FeRtilidade, aValiaÇÃo inteGRal do FatoR Feminino, do 
 Casal sem Filhos
 LUIZ AUGUSTO ANTÔNIO BATISTA (GOIÂNIA, GO)   

14:15 - 14:30 oVÁRio PoliCÍstiCo. Quais os CRitÉRios de Fato deVemos RealiZaR?
 CORIDON FRANCO DA COSTA (VITÓRIA, ES)   
  
14:30 - 15:00 usG dinÂmiCa na inContinênCia uRinÁRia  
   EMERSON OLIVEIRA (SÃO PAULO, SP)   

15:00 - 15:30 exame tRidimensional do assoalho PÉlViCo
   ZSUZSANNA ILONA kATALIN DE JAMY DI BELLA (SÃO PAULO, SP)   

15:30 - 15:45 ContaGem de FolÍCulos. Quando e Como RealiZaR? Como FaZeR na 
 PaCiente Com e sem endometRiose?
   SÉRGIO LUIZ SIMÕES (RIO DE JANEIRO, RJ)   

15:45 - 16:00 disCussÃo  

16:00 - 16:30 inteRValo (Coffee-break)

16:30 - 18:30 toP temas
COORDENADOR CORIDON FRANCO DA COSTA (VITÓRIA, ES)   
PRESIDENTE FÁBIO ROBERTO RUIZ DE MORAES (PALMAS, TO)   
  
16:30 - 16:45 diaGnóstiCos diFeRenCiais dos diVeRsos nódulos miometRiais 
   SÉRGIO CARVALHO DE MATOS (SALVADOR, BA)   

16:45 - 17:00 aVanÇos ReCentes ao uso da imaGem em 3d
   HERON WERNER (RIO DE JANEIRO, RJ)   
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17:00 - 17:15 aValiaÇÃo do Colo uteRino no exame endoVaGinal de Rotina
   ADRIANA GUALDA GARRIDO (BRASÍLIA, DF)   

17:15 - 17:30 aumento da VasCulaRiZaÇÃo miometRial. de Que PatoloGia estamos  
 Falando?
 ADILSON CUNHA FERREIRA (RIBEIRÃO PRETO, SP)   

17:30 - 17:45 malFoRmaÇÕes uteRinas, uP to date
   LUIZ AUGUSTO ANTÔNIO BATISTA (GOIÂNIA, GO)   

17:45 - 18:00 endometRiose na VisÃo do ClÍniCo e do PesQuisadoR 
   MAURÍCIO ABRÃO (SÃO PAULO, SP)   

18:00 - 18:15 históRia do ReConheCimento da ultRassonoGRaFia no bRasil 
   RUI GILBERTO FERREIRA (GOIÂNIA, GO)   

18:15 - 18:30 disCussÃo
   
mediCina inteRna • Auditório 2

08:00 - 10:00 Point oF CaRe us
COORDENADOR LEONARDO PIBER (SÃO PAULO, SP)   
PRESIDENTE EMÍLIO DORDA PEREIRA (PORTO VELHO, RO)   

08:00 - 08:20 Fast e eFast (indiCaÇÕes, tÉCniCa e Casos ClÍniCos)
 AUGUSTO CÉSAR GARCIA SAAB BENEDETI (RIBEIRÃO PRETO, SP)   
 
08:20 - 08:40 PRotoColos bRue e Rush (indiCaÇÕes, tÉCniCa e Casos ClÍniCos) 
   RAÚL VICHO PEREIRA (MALLORCA, ESPANHA) REMOTO                                                  

08:40 - 09:00  aCesso VasCulaR
 CAROLINA FLUMIGNAN (SÃO PAULO, SP)   

09:00 - 09:20     o uso de simuladoR PaRa o tReinamento em Point oF CaRe 
 RONALD FLUMIGNAN (SÃO PAULO, SP)   

09:20 - 09:40 ContRibuiÇÃo da ultRassonoGRaFia em Cuidados PaliatiVos
 JOSIMÁRIO SILVA (RECIFE, PE) REMOTO   

09:40 - 10:00     disCussÃo Final e PeRGuntas

10:00 - 10:30 inteRValo (Coffee-break)

10:30 - 13:10  PaRede abdominal e ReGiÃo inGuinal
COORDENADORA RAFAELA PIMENTEL (RIBEIRÃO PRETO, SP)   
PRESIDENTE LEONARDO PIBER (SÃO PAULO, SP)   

10:30 - 10:50 aValiaÇao da PaRede abdominal
 RAFAELA PIMENTEL (RIBEIRÃO PRETO, SP)   

10:50 - 11:10 o Que o CiRuRGiÃo PlÁstiCo esPeRa do nosso laudo? 
 DOUGLAS HADDAD FILHO (SÃO PAULO, SP)   

11:10 - 11:30 aValiaÇÃo da ReGiÃo inGuinal
 MICHEL PALHETA (FORTALEZA, CE)   

11:30 - 11:50 hÉRnia inGuinal: do exame ClÍniCo ao Pós-oPeRatóRio
 BERNARDO MAZZINI kETZER (SÃO PAULO, SP)   
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11:50 - 12:10 noVo CódiGo de PRoCesso ÉtiCo PRoFissional mÉdiCo: o Que o  
 ultRassonoGRaFista PReCisa sabeR?
 CAMILA CORTEZ (SÃO PAULO, SP)   

12:10 - 12:30 disCussÃo Final e PeRGuntas

12:40 - 13:10 aula destaQue
 o exame de ultRassonoGRaFia e o tRanstoRno de PRoCessamento 
 sensoRial
PALESTRANTES REBECCA GUIMARÃES RIBEIRO DE ALMEIDA (SÃO PAULO, SP)   
 PAULA VIEIRA ALVES (SÃO PAULO, SP)   
COORDENADOR LEONARDO PIBER (SÃO PAULO, SP)   

13:10 - 14:00 inteRValo (almoço)

PediatRia • Auditório 2

14:00 - 16:00 toP temas
COORDENADORA GIOVANNA MOTTA (SÃO PAULO, SP)   
PRESIDENTE WANDERLAN AUGUSTO BRANDÃO QUARESMA (BELÉM, PA)   
  
14:00 - 14:20  diaGnóstiCo diFeRenCial das lesÕes Vinhosas da Pele na CRianÇa - PaRte 1  
 NILCE CARVALHO (SÃO PAULO, SP)   

14:20 - 14:40 diaGnóstiCo diFeRenCial das lesÕes Vinhosas da Pele na CRianÇa - PaRte 2 
 NILCE CARVALHO (SÃO PAULO, SP)   

14:40 - 15:00  tÉCniCas de elastoGRaFia hePÁtiCa
 JOÃO MARCELLO DE ARAUJO NETO (RIO DE JANEIRO, RJ)   

15:00 - 15:20 aPliCaÇÃo das elastoGRaFias hePÁtiCas na PediatRia 
 JOÃO MARCELLO DE ARAUJO NETO (RIO DE JANEIRO, RJ)   

15:20 - 15:40 us de QuadRil Pelo mÉtado de GRaF
   GIOVANNA MOTTA (SÃO PAULO, SP)   

15:40 - 16:00 disCussÃo de Casos inteRessantes

16:00 - 16:30 inteRValo (Coffee-break)

16:30 - 18:30 toP temas 
COORDENADOR WANDERLAN AUGUSTO BRANDÃO QUARESMA (BELÉM, PA)   
PRESIDENTE MAITHE V. GALHARDO (CAMPO GRANDE, MS)   

16:30 - 16:50 us no ReFluxo GastRo esoFÁGiCo
 ALESSANDRA RODRIGUES SILVA CHIOVATTO (SÃO PAULO, SP)   
  
16:50 - 17:10 us e outRas Causas de VÔmitos do Rn e laCtente JoVem
 JOVITA LANE SOARES ZANINI (BELO HORIZONTE, MG)   
  
17:10 - 17:30 aValiaÇÃo de alÇas intestinais no PRematuRo em uti neonatal
 TELMA SAkUNO (FLORIANÓPOLIS, SC)   

17:30 - 17: 50 aValiaÇÃo de alÇas intestinais em CRianÇas maioRes
 ALESSANDRA RODRIGUES SILVA CHIOVATTO (SÃO PAULO, SP)   
  
17:50 - 18:10 diCas PRÁtiCas PaRa aValiaÇÃo do Canal inGuinal na inFÂnCia  
 MARIA MONTSERRAT L. M. SIQUEIRA (BRASÍLIA, DF)   
  
18:10- 18:30 disCussÃo de Casos inteRessantes
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mÚsCulo esQuelÉtiCo • Auditório 3
 
08:00 - 10:00  mini-ConFeRênCias
COORDENADOR JOÃO EDUARDO BARILE ASCÊNCIO (SÃO PAULO, SP)   
PRESIDENTE SÍLVIO EWALDO VARGAS STROBEL (FLORIANÓPOLIS, SC)   

08:00 - 08:20 baRbotaGem e outRos PRoCedimentos tendÍneos
   EVERALDO GREGIO JUNIOR (NOVO HORIZONTE, SP)   
 
08:20 - 08:40 maneJo da inFiltRaÇÃo Guiada do QuadRil e suas aRmadilhas 
   LUÍS FELIPE LISBÔA (DUQUE DE CAXIAS, RJ)   

08:40 - 09:00  ReGlas de la elastoGRaFia stRain msQ ¿
 Cómo haGo un buen estudio?
   GUILLERMO AZULAY (BUENOS AIRES, ARGENTINA)                                                          

09:00 - 09:20     sonoanatomia e PatoloGia do tÚnel taRsal PosteRioR 
   MONRES JOSÉ GOMES (GOIÂNIA, GO)   

09:20 - 09:40     aCtualiZaCión em el examen eCoGRÁFiCo de las 
 tenossinoVitis de muñeCa
   FERNANDO JIMÉNEZ DÍAZ (TOLEDO, ESPANHA) REMOTO             

09:40 - 10:00     imPaCto isQuioFemoRal do QuadRil
   TÚLIO CÉSAR XAVIER RAVELLI (MARINGÁ, PR)   

10:00 - 10:30 inteRValo (Coffee-break)

10:30 - 12:00  mini-ConFeRênCias 
COORDENADOR MONRES JOSÉ GOMES (GOIÂNIA, GO)   
PRESIDENTE SÍLVIO EWALDO VARGAS STROBEL (FLORIANÓPOLIS, SC)   

10:30 - 10:45 us no diaGnóstiCo do neuRoma de moRton 
   EVERALDO GRÉGIO JÚNIOR (NOVO HORIZONTE, SP)   

10:45 - 11:00 Que aPoRta la eCoGRaFia em el doloR de CaRa 
 anteRioR de CadeRa
   FERNANDO JIMÉNEZ DÍAZ (TOLEDO, ESPANHA) REMOTO               

11:00 - 11:15 eValuaCión del neRVio medio em Codo Y antebRaZo, 
 sonoanatomÍa Y PatoloGÍa 
   LENA PARI (LIMA, PERU)                                                                                                

11:15 - 11:30 us dinamiCo de los tendones PeRoneos
   GUILLERMO AZULAY (BUENOS AIRES, ARGENTINA)          

11:30 - 11:45 us dedos - PlaCa ValoR 
   EVERALDO GREGIO JUNIOR (NOVO HORIZONTE, SP)   

11:45 - 12:00 ultRassonoGRaFia na FasCite PlantaR e aChados adiCionais Que deVemos 
 PRoCuRaR
   RONALDO MAGALHÃES LINS (BELO HORIZONTE, MG)   

mÚsCulo esQuelÉtiCo • sala b 
14:00 - 18:30 hands-on (GRatuito) 

atiVidade sbus • Auditório 3

12:30 - 13:40 trabalhos científicos
 apresentação oral
Presidente da banca:  REJANE MARIA FERLIN (CURITIBA, PR)
Adjuntos VIVIANE HABIB (SÃO PAULO, SP)
 ANTONIO CARLOS ROCHA DE MORAES (MACEIÓ, AL)
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12:30 - 12:35  ablação coM etanol De cisto De parotiDa: Descrição De UM caso
 ADEMAR YAMANAKA (SÃO PAULO, SP) 

12:35 - 12:37  COMENTÁRIOS

12:37 - 12:42  achaDos UltrassonoGrÁficos Da sínDroMe De MiriZZi
 LETICIA DE OLIVEIRA PINTO (SÃO PAULO, SP) 

12:42 - 12:44  COMENTÁRIOS

12:44 - 12:49  aQUisição VolUMÉtrica Do pleXo corÓiDe no eXaMe MorfolÓGico 
 De priMeiro triMestre
 LUIZA MACEDO POLEZA  (SÃO PAULO, SP)

12:49 - 12:51  COMENTÁRIOS

12:51 - 12:56  aQUisição VolUMÉtrica pUlMonar entre 20 e 24 seManas
 LUIZA MACEDO POLEZA (SÃO PAULO, SP)

12:56 - 12:58  COMENTÁRIOS

12:58 - 13:03  características raDiolÓGicas e aspectos clínicos De GestaçÕes De fetos coM 
 sUspeita De GastrosQUise: estUDo oriGinal eM UM serViço De MeDicina fetal De 
 referÊncia Do sUl Do brasil
 JORGE ALBERTO BIANCHI TELLES (PORTO ALEGRE, RS)

13:03 - 13:05  COMENTÁRIOS

13:05 - 13:10  espectro Da placenta acreta: reVisão De literatUra sobre MarcaDores para o 
 DiaGnÓstico UltrassonoGrÁfico
 ANDREA MARTINS DE OLIVEIRA FURTADO (BRASÍLIA, DF)

13:10 - 13:12  COMENTÁRIOS

13:12 - 13:17 infiltração De hialUroniDase GUiaDa por UltrassoM para correção De etip e 
 efeito tinDal por MiGração De preencheDor na pÁlpebra inferior
 EVELYN FREITAS RODRIGUES (SÃO PAULO, SP)

13:17 - 13:19  COMENTÁRIOS

13:19 - 13:24  MalforMação arterioVenosa Uterina e Gestação: relato De caso
 LUIZA MACEDO POLEZA (SÃO PAULO, SP)

13:24 - 13:26  COMENTÁRIOS

13:26 - 13:31  nÓDUlos tireoiDianos coM forMa sUspeita e citoloGia coMpatíVel coM 
 beniGniDaDe - ensaio pictÓrico
 THATIANY PASLAR LEAL (SÃO PAULO, SP) 

13:31 - 13:33  COMENTÁRIOS

13:33 - 13:38  relatÓrio aUDioVisUal: o fUtUro Da UltrassonoGrafia?
 MICHEL SANTOS PALHETA (FORTALEZA, CE)

13:38 - 13:40  COMENTÁRIOS

VasCulaR • Auditório 3

14:00 - 16:00 mini-ConFeRênCias
COORDENADOR CARLOS STÉFANO HOFFMANN BRITTO (BELO HORIZONTE, MG)   
PRESIDENTE CÉSAR ALVES GOMES DE ARAÚJO (FORTALEZA, CE)   
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14:00 - 14:20 us doPPleR das aRtÉRias ilÍaCas
 CARLOS STÉFANO HOFFMANN BRITTO (BELO HORIZONTE, MG)   

14:20 - 14:40 us doPPleR de aRtÉRias Renais 
 PETER FRANÇOLIN (SÃO PAULO, SP)   

14:40 - 15:00 us doPPleR do tRansPlante Renal
 PETER FRANÇOLIN (SÃO PAULO, SP)   

15:00 - 15:20 us doPPleR dos Vasos esPlÂnCniCos 
 ALLISON FERNANDES (SÃO PAULO, SP)   

15:20 - 15:40 us doPPleR hePÁtiCo e tRansPlante hePÁtiCo 
 REBECA CORREIA (SÃO PAULO, SP)   

15:40 - 16:00 disCussÃo: us doPPleR sistema PoRta e hiPeRtensÃo PoRtal
 CARINE MARIANNE ARAÚJO (SÃO PAULO, SP)   

16:00 - 16:30 inteRValo (Coffee-break)

16:30 - 18:30 demonstRaÇÕes PRÁtiCas 
COORDENADOR CARLOS STÉFANO HOFFMANN BRITTO (BELO HORIZONTE, MG)   
PRESIDENTE WALTER MEIRA BRITTO JÚNIOR (LISBOA, PORTUGAL)                                   
  
16:30 - 17:00 demonstRaÇÃo seGmento aoRtoilÍaCo
 CARLOS STÉFANO HOFFMANN BRITTO (BELO HORIZONTE, MG)   

17:00 - 17:30 demonstRaÇÃo aRtÉRias Renais 
 PETER FRANÇOLIN (SÃO PAULO, SP)   
  
17:30 - 18:00 demonstRaÇÃo aRtÉRias Renais e Vasos esPlÂnCniCos 
 ALLISON FERNANDES (SÃO PAULO, SP)   
  
18:00 - 18:30 demonstRaÇÃo doPPleR hePÁtiCo e sistema PoRta
 CARINE MARIANNE ARAÚJO (SÃO PAULO, SP)   
   
mama • Auditório 4

08:00 - 10:00 diReto ao Ponto
COORDENADOR JUAREZ ANTÔNIO DE SOUZA (GOIÂNIA, GO)   
PRESIDENTE ERIkA NEGRÃO (CAMPINAS, SP)   

08:00 - 08:20 RastReamento do CÂnCeR de mama: PaPel da ultRassonoGRaFia 
 ERIkA NEGRÃO (CAMPINAS, SP)   

08:20 - 08:40 desaFios da ultRassonoGRaFia mamÁRia: diFeRenÇas sus e 
 ConVênios/ PaRtiCulaRes 
 CARLA CRES LYRIO (CAMPINAS, SP)   

08:40 - 09:00  QuimioteRaPia neoadJuVante: ultRassonoGRaFia duRante e ao Final do 
 tRatamento
 FLÁVIO CALDAS (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP)   

09:00 - 09:20     bióPsia de aGulha Fina (baaF): Qual seu PaPel atual?
 JUAREZ ANTÔNIO DE SOUZA (GOIÂNIA, GO)   

09:20 - 09:40     bióPsia de FRaGmento (bF) de lesÕes identiFiCadas À ultRassonoGRaFia: É 
 semPRe a melhoR esColha?
 MAURÍCIO DE SOUZA ARRUDA (CAMPINAS, SP)   

28/10/2022 | sexta-Feira
Congresso

Programação Científica



34

09:40 - 10:00     bióPsias VaCuoassistidas Pela ultRassonoGRaFia: Quando É a melhoR 
 esColha?
 GUSTAVO BADAN (SÃO PAULO, SP)   

10:00 - 10:30 inteRValo (CoFFee-bReaK)

10:30 - 12:30  mini-ConFeRênCias
COORDENADOR MAURÍCIO DE SOUZA ARRUDA (CAMPINAS, SP)   
PRESIDENTE JULIANA AZEVEDO (SÃO PAULO, SP)   

10:30 - 10:50 lesÕes b3: nÃo ConFundiR Com bi-Rads 3 
 PAULA MORAES (SÃO PAULO, SP)   

10:50 - 11:10 exCisÃo VaCuoassistida em lesÕes b3
 EDUARDO CARVALHO PESSOA (BOTUCATU, SP)   

11:10 - 11:30 maRCaÇÃo de lesÕes nÃo PalPÁVeis PRÉ-QuimioteRaPia neoadJuVente: 
 oPÇÕes, disPonibilidade e tÉCniCa
 MÁRCIO MITSUGUI SAITO (BARRETOS, SP)   

11:30 - 11:50 CoRRelaÇÃo anÁtomo-ultRassonoGRÁFiCa nas doenÇas mamÁRias: 
 mastoloGista 
 NATALIE RIOS (SÃO PAULO, SP)   

11:50 - 12:10 CoRRelaÇÃo anÁtomo-ultRassonoGRÁFiCa nas doenÇas mamÁRias: 
 PatoloGista
 GEISILENE RUSSANO DE PAIVA SILVA (CAMPINAS, SP)   

12:10 - 12:30 disCussÃo de Casos Com os PalestRantes: CoRRelaÇÃo 
 anÁtomo-ultRassonoGRÁFiCa 
 MAURÍCIO DE SOUZA ARRUDA (CAMPINAS, SP)   

12:30 - 14:00 inteRValo (almoÇo)

14:00 - 16:00 toP temas 
COORDENADORA JULIANA AZEVEDO (SÃO PAULO, SP)   
PRESIDENTE SANDRA REGINA CAMPOS TEIXEIRA (CAMPINAS, SP)   
  
14:00 - 14:20  desaFios da ultRassonoGRaFia mamÁRia: tReinando outRos
 PRoFissionais
 MARIA HELENA MENDONÇA (SÃO PAULO, SP)   
  
14:20 - 14:40 alteRaÇÕes Pós-CoVid19 e/ou Pós-VaCinaÇÃo RelaCionadas Às mamas.
 diaGnóstiCo diFeRenCial Com bia-alCl
 GISELLE GUEDDES MELLO NETO (SÃO PAULO, SP)   

14:40 - 15:00 CiRuRGia onCoPlÁstiCa: PaPel do ultRassonoGRaFista no PlaneJamento
 SANDRA REGINA CAMPOS TEIXEIRA (CAMPINAS, SP)   
  
15:00 - 15:20 aValiaÇÃo ultRassonoGRÁFiCa da mama oPeRada: CiRuRGias onColóGiCas 
 e estÉtiCas
 PAULA MORAES (SÃO PAULO, SP)   

15:20 - 15:40 hoW to PeRFoRm a seCond looK ultRasound?
 (COMO REALIZAR ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA?)
 BEATRIZ ADRADA (TEXAS, EUA) REMOTO                                             
  
15:40 - 16:00 ultRasound in YounG Women at hiGh RisK FoR bReast CanCeR
 (ULTRASSONOGRAFIA EM MULHERES JOVENS 
 COM ALTO RISCO PARA CÂNCER DE MAMA)
 BEATRIZ ADRADA (TEXAS, EUA) REMOTO                                                                               
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16:00 - 16:30 inteRValo (CoFFee-bReaK)

16:30 - 18:30 mini-ConFeRênCias
COORDENADORA SANDRA REGINA CAMPOS TEIXEIRA (CAMPINAS, SP)   
PRESIDENTE MAURÍCIO DE SOUZA ARRUDA (CAMPINAS, SP)   
  
16:30 - 16:50 niPPle aReolaR ComPlex PatholoGY
 (PATOLOGIAS DO COMPLEXO ARÉOLO-PAPILAR)
 BEATRIZ ADRADA (TEXAS, EUA) REMOTO                      
  
16:50 - 17:10 laudo ultRassonoGRÁFiCo: Como FaZeR e o Que nÃo FaZeR
 MAURÍCIO DE SOUZA ARRUDA (CAMPINAS, SP)   
 
17:10 - 17:30 asPeCtos ultRassonoGRÁFiCos dos diFeRentes PeRFis moleCulaRes
 IVIE BRAGA (BELO HORIZONTE, MG)   

17:30 - 17:50 aValiaÇÃo das lesÕes nÃo nodulaRes na ultRassonoGRaFia mamÁRia
 EDUARDO CARVALHO PESSOA (BOTUCATU, SP)   

17:50 - 18:10 aPResentaÇÃo e disCussÃo de Casos 
 SANDRA REGINA CAMPOS TEIXEIRA (CAMPINAS, SP)   

18:10 - 18:30 Qual o bi-Rads: tReinando a PeRCePÇÃo (GinCana inteRatiVa)
 MAURÍCIO DE SOUZA ARRUDA (CAMPINAS, SP)   

simPósio alaus • SALA A

08:00 - 10:00 mini-ConFeRênCias 
COORDENADOR MIGUEL JOSÉ FRANCISCO NETO (SÃO PAULO, SP)   
PRESIDENTE FERNANDO MARUM MAUAD (RIBEIRÃO PRETO, SP)   

08:00 - 08:30 PRoCedimentos Guiados na ultRassonoGRaFia mamÁRia  
 kARINA PESCE (BUENOS AIRES, ARGENTINA) REMOTO                                         

08:30 - 09:00 ultRassonoGRaFia do soP, Como estamos?
 DENISE CRISTINA MÓS VAZ OLIANI (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP) REMOTO   

09:00 - 09:25 uso de ContRaste da ultRassonoGRaFia, onde estamos? 
 MARIA CRISTINA CHAMMAS (SÃO PAULO, SP)   

09:25 - 09:50 ConFeRênCia ultRassonoGRaFia: esPeCialidade ou ÁRea de atuaÇÃo? 
 RUI GILBERTO FERREIRA (GOIÂNIA, GO)   

09:50 - 10:00 disCussÃo 

10:00 - 10:30 inteRValo (Coffee-break)

10:30 - 12:30 mini-ConFeRênCias 
COORDENADOR AUGUSTO CÉSAR GARCIA SAAB BENEDETI (RIBEIRÃO PRETO, SP)   
PRESIDENTE FERNANDO MARUM MAUAD (RIBEIRÃO PRETO, SP)   

10:30 - 10:50 ultRassom na doR da Fossa ilÍaCa diReita
 MIGUEL JOSÉ FRANCISCO NETO (SÃO PAULO, SP)   

10:50 - 11:20 ultRassom das CaRótidas extRa CRaniano
 PROCÓPIO DE FREITAS (RIBEIRÃO PRETO, SP)

11:20 - 11:40 eCodoPPleR aRteRial dos membRos inFeRioRes 
 ANTÔNIO GADELHA DA COSTA (CAMPINA GRANDE, PB)   
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11:40 - 12:00 us em uRoGineColoGia 
 AUGUSTO CÉSAR GARCIA SAAB BENEDETI (RIBEIRÃO PRETO, SP)   

12:00 - 12:20 doenÇa inFlamatóRia PÉlViCa
 FERNANDO MARUM MAUAD (RIBEIRÃO PRETO, SP)   

12:20 - 12:30 disCussÃo

12:30 - 14:00 inteRValo (almoÇo)

14:00 - 16:00 mini-ConFeRênCias 
COORDENADOR FRANCISCO MAUAD FILHO (RIBEIRÃO PRETO, SP)   
PRESIDENTE LUIZ EDUARDO MACHADO (SALVADOR, BA)   

14:00 - 14:20 o Que hÁ de noVo no diaGnóstiCo de RCiu
 MIGUEL ROUTI COSP (ASUNCION, PARAGUAI) REMOTO        

14:20 - 14:40 doPPleR na GemelaRidade
 RENATO SÁ (RIO DE JANEIRO, RJ)   

14:40 - 15:10 o Que hÁ de noVo na aValiaÇÃo do PaRto PRematuRo?
 EDUARDO FONSECA (JOÃO PESSOA, PB)   

15:10 - 15:30 CiRuRGia Fetal, onde estamos?
 MAURÍCIO SAITO (SÃO PAULO, SP)   

15:30 - 15:50 ContRole do disPositiVo intRautRino (diu), estado atual?
 LUIZ EDUARDO MACHADO (SALVADOR, BA)   

15:50 - 16:00 disCussÃo

16:00 - 16:30 inteRValo (CoFFee-bReaK)

16:30 - 18:30 mini-ConFeRênCias 
COORDENADOR FRANCISCO MAUAD FILHO (RIBEIRÃO PRETO, SP)   
PRESIDENTE LUIZ EDUARDO MACHADO (SALVADOR, BA)   

16:30 - 17:00 doPPleR em obstetRÍCia: nÍVeis de eVidênCia
 ANA BIANCHI (MONTEVIDEO, URUGUAY) REMOTO                 

17:00 - 17:30 RastReamento de PRÉ-eClamPsia: Qual o ComPRomisso 
 mÉdiCo e PolÍtiCo-soCial?
 FABRÍCIO DA S. COSTA (QUENSLAND, AUSTRÁLIA) REMOTO                   

17:30 - 18:00 Como a elastoGRaFia estÁ ContRibuindo na obstetRÍCia 
 MARIO PALERMO (BUENOS AIRES, ARGENTINA) REMOTO                            

18:00 - 18:20 ÉtiCa e bioÉtiCa na ultRassonoGRaFia: Qual a ContRibuiÇÃo da lGPd?
 WALDEMAR NAVES DO AMARAL (GOIÂNIA, GO)   

18:20 - 18:30 disCussÃo

deRmatolóGia • Sala C (3º andar)

08:00 - 10:30 mini-ConFeRênCias
COORDENADORAS ROSA SIGRIST (SÃO PAULO, SP) 
 FERNANDA CAVALLIERI (RIO DE JANEIRO, RJ) 
PRESIDENTE JULIANA REZENDE (RIO DE JANEIRO, RJ) 

08:00 - 08:15 tumoRes RaRos 
 PAULA TAVARES COLPAS (CAMPINAS, SP)
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08:15 - 08:30 CaRCinoma esPinoCelulaR (SQUAMOUS CELL CARCINOMA)
 XIMENA WORTSMAN (SANTIAGO, CHILE)                                                        

08:30 - 08:45  CondiÇÕES Que aFetam os FolÍCulos CaPilaRes e as 
 GlÂndulas sebÁCeas (CONDITIONS THAT 
 AFFECT THE HAIR FOLLICLES AND SEBACEOUS GLANDS)
 XIMENA WORTSMAN (SANTIAGO, CHILE)                                             
 
08:45 - 09:00     ContRole de melanoma 
 LUCIANA ZATTAR (SÃO PAULO, SP) 

09:00 - 09:15     a VisÃo do onColoGista 
 RODRIGO MUNHOZ (SÃO PAULO, SP) 

09:15 - 09:30     mohs e maPeamento 
 PAULA TAVARES COLPAS (CAMPINAS, SP) 

09:30 - 09:45     CaRCinoma basoCelulaR e seus diFeRenCiais  
 MARY LANE NEMER (VITÓRIA, ES) 

09:45 - 10:15     Casos ClÍniCos de tumoRes CutÂneos 
 (SKIN TUMORS CLINICAL CASES) 
 XIMENA WORTSMAN (SANTIAGO, CHILE)          
 ANDRÉ LUIZ SIMIÃO (CAMPINAS, SP) 
 ANTÔNIO GOMES NETO (CAMPINAS, SP) 
 PAULA TAVARES COLPAS (CAMPINAS, SP) 
 RODRIGO MUNHOZ (SÃO PAULO, SP) 

10:15 - 10:30     PeRGuntas e disCussÃo   

10:00 - 10:30 inteRValo (CoFFee-bReaK)

10:30 - 12:30  mini-ConFeRênCias
COORDENADORA PAULA TAVARES COLPAS (CAMPINAS, SP)   
PRESIDENTE CLARISSA CANELLA (RIO DE JANEIRO, RJ)

10:30 - 10:45 hidRadenite: o Que inFoRmaR ao CiRuRGiÃo?  
 (HIDRADENITIS: WHAT TO INFORM THE SURGEON?)
 XIMENA WORTSMAN (SANTIAGO, CHILE)                                 

10:45 - 11:00 moRFeia e outRas lesÕes inFlamatóRias 
 JULIANA REZENDE (RIO DE JANEIRO, RJ)   

11:00 - 11:15 Cisto ePideRmóide: PRinCiPais diaGnóstiCos diFeRenCiais 
 VIVIAN REGINA SILVA MARQUES (SÃO PAULO, SP)   

11:15 - 11:30 Como esColheR o aPaRelho em ultRassonoGRaFia 
 deRmatoloGiCa (HOW TO SELECT A 
 MACHINE IN DERMATOLOGIC ULTRASOUND)  
 XIMENA WORTSMAN (SANTIAGO, CHILE)                                   

11:30 - 11:45 asPeCtos ultRassonoGRÁFiCos de linFoma CutÂneo 
 (ULTRASOUND ASPECTS OF CUTANEOUS LYMPHOMA)
 GASTON ROUSTAN (MADRID, ESPANHA) REMOTO                              

11:45 - 12:00 tumoRes unGueais beniGnos 
 CLARISSA CANELLA (RIO DE JANEIRO, RJ)

12:00 - 12:15  tumoRes unGueais maliGnos 
 SIMONE GUARÇONI (RIO DE JANEIRO, RJ)   
  
12:15 - 12:30 PeRGuntas e disCussÃo 
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12:30 - 14:00 inteRValo (almoÇo)

14:00 - 16:00 CosmiatRia 
COORDENADORA CLAUDIA FONTAN (RECIFE, PE)   
PRESIDENTE ROSA SIGRIST (SÃO PAULO, SP)   
  
14:00 - 14:15  meCanismos da oClusÃo VasCulaR 
 (VASCULAR OCCLUSION MECHANISMS)
 LEONIE SCHELkE (ROTERDAM, HOLANDA) REMOTO            
  
14:15 - 14:30 uso do ultRassom PaRa RinoPlastia nÃo CiRÚRGiCa
  (USE OF ULTRASOUND FOR NONSURGICAL RHINOPLASTY)
 STELLA DESYATNIkOVA (SEATTLE, EUA) REMOTO                               

14:30 - 14:45 o PaPel da ultRassonoGRaFia nas oClusÕes VasCulaRes 
 (THE ROLE OF ULTRASOUND ON VASCULAR OCCLUSIONS)
 PETER VELTHUIS (ROTTERDAM, HOLANDA) REMOTO                                  
  
14:45 - 15:00 outRos PRoCedimentos estÉtiCos  
 VIVIAN CASTILHO (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP)   

15:00 - 15:15 Fios estÉtiCos: Como a ultRassonoGRaFia Pode aJudaR?  
 ROSA SIGRIST (SÃO PAULO, SP)   
  
15:15 - 15:30 aValiaÇÃo ultRassonoGRÁFiCa de PRoCedimentos CoRPoRais 
 minimamente inVasiVos
 GEORGE PEDROSA (FORTALEZA, CE) REMOTO   

15:30 - 16:00 PeRGuntas e disCussÃo 
 
16:00 - 16:30 inteRValo (CoFFee-bReaK)

16:30 - 18:15 ComPliCaÇÕes na CosmiatRia
COORDENADORA FERNANDA CAVALLIERI (RIO DE JANEIRO, RJ)  
COORDENADOR LEONARDO PIBER (SÃO PAULO, SP) 
PRESIDENTE GISELLE DE GÓES (GOIÂNIA, GO)   
  
16:30 - 16:45 hidRoGel: do bÁsiCo ao ComPliCado 
 GISELLE DE GÓES (GOIÂNIA, GO)  

16:45 - 17:00 ÁCido hialuRÔniCo: o Que o mÉdiCo nÃo deRmatoloGista PReCisa sabeR? 
 CLAUDIA FONTAN (RECIFE, PE)   
  
17:00 - 17:15 hialuRonidase Guiada 
 FERNANDA CAVALLIERI (RIO DE JANEIRO, RJ)    
  
17:15 - 17:30 PitFalls na ultRassonoGRaFia deRmatolóGiCa nos PRinCiPais 
 PReenChedoRes e bioestimuladoRes do ColÁGeno 
 ESTEVÃO VARGAS (RIO DE JANEIRO, RJ)   

17:30 - 17:45 Guiando PRoCedimentos estÉtiCos
 CLAUDIA FONTAN (RECIFE, PE)   
  
17:45 - 18:00 nódulos Pós PReenChimento
 ROSA SIGRIST (SÃO PAULO, SP)   

18:00 - 18:15 PeRGuntas e ResPostas 
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obstetRÍCia • Auditório 1

08:00 - 10:00  mini-ConFeRênCias
COORDENADOR RUI GILBERTO FERREIRA (GOIÂNIA, GO)   
PRESIDENTE MARILA ANDRADE NONATO (VITÓRIA, ES)   

08:00 - 08:20 CiRuRGia Fetal no mundo 
   RODRIGO RUANO (MIAMI, EUA)        

08:20 - 08:40 eCoCaRdioGRaFia PReCoCe 
   LILIAN LOPES (SÃO PAULO, SP)   

08:40 - 09:00  laseR em mediCina Fetal 
   RENATO SÁ (RIO DE JANEIRO)   

09:00 - 09:20     PaPel do ultRassonoGRaFista em Gestantes idosas 
   EDUARDO FONSECA (JOÃO PESSOA, PB)   

09:20 - 09:40     aloimuniZaÇÃo Rh: asPeCtos atuais 
   kARINE CORREIA (FORTALEZA, CE)   

09:40 - 10:00     CoVid e GRaVideZ 
   FRANCISCO MAUAD FILHO (RIBEIRÃO PRETO, SP)   

10:00 - 10:30 inteRValo (Coffee-break)

10:30 - 12:30  mini-ConFeRênCias
COORDENADORA REJANE MARIA FERLIN (CURITIBA, PR)   
PRESIDENTE MARILA ANDRADE NONATO (VITÓRIA, ES)   

10:30 - 10:50 oRientaÇÕes da isuoG PaRa o laudo da usG moRFolóGiCa - noVo 
 PRotoColo isuoG 
   ISABEL ACOSTA (CALI, COLÔMBIA) REMOTO                                                                               

10:50 - 11:10 ultRassonoGRaFia e PaRto seGuRo 
   WALDEMAR NAVES DO AMARAL (GOIÂNIA, GO)   

11:10 - 11:30 malFoRmaÇÕes de diFÍCil diaGnóstiCo 
   MAURÍCIO SAITO (SÃO PAULO, SP)   

11:30 - 11:50 imunoloGia da GRaVideZ 
   SANG CHOON CHA (SÃO PAULO, SP)   

11:50 - 12:10 usG moRFolóGiCa: Pulo do Gato 
   MARCOS FARIA (BELO HORIZONTE, MG)   

12:10 - 12:30     disCussÃo

mediCina inteRna • Auditório 2

08:00 - 10:00 atualidades
COORDENADORA VIVIANE HABIB (SÃO PAULO, SP)   
PRESIDENTE FLÁVIO BRACALE (CUIABÁ, MT)   

08:00 - 08:20 o Que É o metaVeRso e Quais seRÃo os imPaCtos na ultRassonoGRaFia?
   BIANCA MIRANDA (SÃO PAULO, SP)   
 
08:20 - 08:40 maRCaÇÃo PRÉ-oPeRatóRio de lesÕes
 MAURÍCIO LIBERATO (SALVADOR, BA)   

08:40 - 09:00  us intRaoPeRatóRio
 MAURÍCIO LIBERATO (SALVADOR, BA)   
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09:00 - 09:20     tRatamentos Combinados CiRÚRGiCo e ablatiVo intRaoPeRatóRio
 MAURÍCIO LIBERATO (SÃO PAULO, SP)   

09:20 - 09:40     adaPtaÇÕes de ClÍniCas de ultRassonoGRaFia Com a lei GeRal de 
 PRoteÇÃo de dados
 CAMILA CORTEZ (SÃO PAULO, SP)   

09:40 - 10:00     disCussÃo Final e PeRGuntas

10:00 - 10:20 aula destaQue
 ResPonsabilidade Pós ContRatual do mÉdiCo ultRassonoGRaFista
PALESTRANTE EVERTON LUCIO (SÃO PAULO, SP)   
COORDENADORA DANIELLE BITTENCOURT SODRÉ BARMPAS (RIO DE JANEIRO, RJ)   

10:20 - 10:30 inteRValo (Coffee-break)

10:30 - 12:30  aValiaÇÃo multimodalidade nas alteRaÇÕes FoCais 
COORDENADORA VIVIANE HABIB (SÃO PAULO, SP)   
PRESIDENTE FERNANDO MARUM MAUAD (RIBEIRÃO PRETO, SP)   

10:30 - 10:50 elastoGRaFia hePÁtiCa PoR ultRassom: aonde estamos? 
 DIMAS CARNAÚBA JÚNIOR (SÃO PAULO, SP)   

10:50 - 11:10 outRas aPliCaÇÕes elastoGRaFia em mediCina inteRna
 DIMAS CARNAÚBA JÚNIOR (SÃO PAULO, SP)   

11:10 - 11:30 Rins e adRenais
 FERNANDO MARUM MAUAD (RIBEIRÃO PRETO, SP)   

11:30 - 11:50 uso de ContRaste de miCRobolhas no abdome - o Que hÁ de noVo?
 PEDRO NAIME BARROSO DE ARAÚJO (SÃO PAULO, SP)   

11:50 - 12:10 a ResPonsabilidade mÉdiCa e o uso da ultRassonoGRaFia na autóPsia 
 minimamente inVasiVa (mia)
 WENDELL DA LUZ (SÃO PAULO, SP)   

12:10 - 12:30 disCussÃo Final e PeRGuntas

mÚsCulo esQuelÉtiCo • Auditório 3

08:00 - 10:00  toP temas
COORDENADOR MANOEL CHAVES FILHO (TERESINA, PI)   
PRESIDENTE EVERALDO GREGIO JUNIOR (NOVO HORIZONTE, SP)   

08:00 - 08:20 aComPanhamento de lesÕes musCulaRes ao usG
   RONALDO MAGALHÃES LINS (BELO HORIZONTE, MG)   
 
08:20 - 08:40 us nas metataRsalGias nÃo assoCiadas ao neuRoma de moRton
   EVERALDO GREGIO JUNIOR (DUQUE DE CAXIAS, RJ)   

08:40 - 09:00  a imPoRtÂnCia da extensÃo do exame aliado ao bom senso 
   LUÍS FELIPE LISBÔA (DUQUE DE CAXIAS, RJ)   

09:00 - 09:20     sonoanatomia e PatoloGia do liGamento iliolombaR
   MONRES JOSÉ GOMES (GOIÂNIA, GO)   

09:20 - 09:40     sonoanatomia Y PatoloGia del liGamento 
 ColateRal medial de la Rodilla  
   LENA PARI (LIMA, PERU)                                                                       
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09:40 - 10:00     us de hombRo tRuCos Y maniobRas dinamiCas 
   GUILLERMO AZULAY (BUENOS AIRES, ARGENTINA)            

10:00 - 10:30 inteRValo (Coffee-break)

10:30 - 12:20  toP temas
COORDENADOR TÚLIO CÉSAR XAVIER RAVELLI (MARINGÁ, PR)   
PRESIDENTE CARLOS STÉFANO HOFFMANN BRITTO (BELO HORIZONTE, MG)   

10:30 - 10:50 us nas PRinCiPais PatoloGias musCuloesQuelÉtiCas da nÁdeGa  
   MONRES JOSÉ GOMES (GOIÂNIA, GO)   

10:50 - 11:10 diaGnóstiCo ultRasonido Y tRatamiento eCoGuiado de la
  CaPsulitis adhesiVa 
   LENA PARI (LIMA, PERU)                                                                                                                

11:10 - 11:30 elastoGRaFia stRain em lesiones musCulaRes 
   GUILLERMO AZULAY (BUENOS AIRES, ARGENTINA)                  

11:30 - 11:50 eValuaCión eCoGRÁFiCa Y PatoloGÍa del suPRaesPinoso e 
 inFRaesPinoso 
   LENA PARI (LIMA, PERU)                                                                                                             

11:50 - 12:20 ultRassonoGRaFia das lesÕes do inteRValo RotadoR 
   TÚLIO CÉSAR XAVIER RAVELLI (MARINGÁ, PR)                                

PediatRia • Auditório 4

08:00 - 10:00 toP temas 
COORDENADORA ROSEMEIRE FERNANDES GARCIA (SOROCABA, SP)   
PRESIDENTE LÍVIA TERESA M. RIOS (SÃO LUÍS, MA)   

08:00 - 08:20 us de medula esPinhal
 TELMA SAkUNO (FLORIANÓPOLIS, SC)   
 
08:20 - 08:40 us tRansFontanelaR nas lesÕes hemoRRÁGiCas
 LÍVIA TERESA M. RIOS (SÃO LUÍS, MA)   

08:40 - 09:00  us tRansFontanelaR nas lesÕes anóxiCo isQuêmiCas
 LÍVIA TERESA M. RIOS (SÃO LUÍS, MA)   

09:00- 09:20     aValiaÇÃo do sistema VentRiCulaR 
 ROSEMEIRE FERNANDES GARCIA (SOROCABA, SP)   

09:20 - 09:40     doPPleR CeRebRal PoR Via tRansFontanelaR
 ROSEMEIRE FERNANDES GARCIA (SOROCABA, SP)   

09:40 - 10:00      disCussÃo

10:00 - 10:30 inteRValo (Coffee-break)

10:30 - 12:30  toP temas
COORDENADORA LÍVIA TERESA M. RIOS (SÃO LUÍS, MA)   
PRESIDENTE ROSEMEIRE FERNANDES GARCIA (SOROCABA, SP)   

10:30 - 10:50 aValiaÇÃo da CRianÇa Com disFunÇÃo miCCional 
 MARIA TEREZA FILGUEIRAS (BELO HORIZONTE, MG)   

10:50 - 11:10 imPoRtÂnCia do us PeRineal na CRianÇa Com distuRbios miCCionais
 MARIA TEREZA FILGUEIRAS (BELO HORIZONTE, MG)   
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27/10/2022 | Quinta-Feira
Cursos hands-on

mediCina inteRna • Sala A
08:30 - 10:00 hands-on
 aValiaÇÃo do aPêndiCe CeCal
 MARIA TERESA NATEL DE ALMEIDA (SÃO PAULO, SP)   
 MARIA ELENA GUIMARÃES RIBEIRO DE ALMEIDA (SÃO PAULO, SP)   
 FERNANDA CARDIA MARTINS RIBEIRO (BRASÍLIA, DF)   
 LEONARDO PIBER (SÃO PAULO, SP)   
 RICARDO LANGE (SÃO PAULO, SP)   

mediCina inteRna • sala a
10:30 - 12:00 hands-on
 aValiaÇÃo da mobilidade diaFRaGmÁtiCa
 MARIA TERESA NATEL DE ALMEIDA (SÃO PAULO, SP)   
 MARIA ELENA GUIMARÃES RIBEIRO DE ALMEIDA (SÃO PAULO, SP)   
 FERNANDA CARDIA MARTINS RIBEIRO (BRASÍLIA, DF)   
 MARINA PEREIRA (BRASÍLIA, DF)   
 CLAUDIA LIMA (BRASÍLIA, DF)   
 LEONARDO PIBER (SÃO PAULO, SP)   
 RICARDO LANGE (SÃO PAULO, SP)   

obstetRÍCia • Sala A
14:30 - 16:00 hands-on 
 doPPleR em obstetRÍCia
 MÁRCIO LEANDRO PISCkE (SÃO GABRIEL DA PALHA, ES)   

obstetRÍCia • Sala A
16:30 - 18:00 hands-on 
 moRFoloGia do 1 t
   PEDRO PIRES FERREIRA NETO (RECIFE, PE)

obstetRÍCia • Sala B
12:30 - 14:00 hands-on eCoCaRdioGRaFia Fetal
 módulo i - eCoCaRdioGRaFia Fetal noRmal e VaRiantes
 MARIA VIRGINIA MACHADO (SÃO PAULO, SP)   

mÚsCulo esQuelÉtiCo • sala b 
14:00 - 18:30 hands-on (GRatuito) 

11:10 - 11:30 us PÉlViCo na menina - o Que o endoCRinoloGista QueR sabeR?
 ROSEMEIRE FERNANDES GARCIA (SOROCABA, SP)   

11:30 - 11:50 us esCRotal na CRianÇa
 MARIA MONTSERRAT L. M. SIQUEIRA (BRASÍLIA, DF)   

11:50 - 12:10 us tiReóide no hiPotiReoidismo ConGênito
 MARIA TEREZA FILGUEIRAS (BELO HORIZONTE, MG)   

12:10 - 12:30     disCussÃo de Casos inteRessantes em us PediÁtRiCo

Programação Científica

Cursos Hands-On

29/10/2022 | sábado
Congresso
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Cursos Hands-On

28/10/2022 | sexta-Feira
Cursos hands-on

obstetRÍCia • Sala B
08:30 - 10:00 hands-on 
 doPPleR Fetal e ÚteRo PlaCentÁRio 2 t
 LUIZ EDUARDO MACHADO (SALVADOR, BA)   

atiVidade sbus • Sala B
10:30 - 12:30 PalestRa samsunG teóRiCo-PRÁtiCo: noVas teCnoloGias na 
 ultRassonoGRaFia Com ênFase nas metodoloGias de anÁlise doPPleR
 Quais Comandos Que imPaCtam na Qualidade do seu exame e do 
 seu diaGnóstiCo
 ADRIANA FERRI GIUBILATO (SÃO PAULO, SP)   
 WALTER GASTON BRANDSTETTER JR (SÃO PAULO, SP)   

obstetRÍCia • Sala B
12:30 - 14:00 hands-on eCoCaRdioGRaFia Fetal
 módulo ii - malFoRmaÇÕes CaRdiaCas Fetais
 MARIA VIRGINIA MACHADO (SÃO PAULO, SP)  

mÚsCulo esQuelÉtiCo • sala b 
14:00 - 18:30 hands-on (GRatuito) 

29/10/2022 | sábado
Cursos hands-on

mediCina inteRna • Sala A
08:30 - 10:00 hands-on
 anatomia ultRassonoGRÁFiCa PaRa Fast e eFast
 JORGE LEÃO (MANAUS, AM)   
 RAFAELA PIMENTEL (RIBEIRÃO PRETO, SP)   
 FERNANDA CARDIA MARTINS RIBEIRO (BRASÍLIA, DF)   
 MARINA PEREIRA (BRASÍLIA, DF)   
 CLAUDIA LIMA (BRASÍLIA, DF)   
 LEONARDO PIBER (SÃO PAULO, SP)   

mediCina inteRna • Sala A
10:30 - 12:00 hands-on
 anatomia ultRassonoGRÁFiCa PaRa Fast e eFast
 JORGE LEÃO (MANAUS, AM)   
 RAFAELA PIMENTEL (RIBEIRÃO PRETO, SP)   
 FERNANDA CARDIA MARTINS RIBEIRO (BRASÍLIA, DF)   
 MARINA PEREIRA (BRASÍLIA, DF)   
 CLAUDIA LIMA (BRASÍLIA, DF)   
 LEONARDO PIBER (SÃO PAULO, SP)   

mama • Sala B
08:30 - 10:00 hands-on 
 bióPsias mamÁRias
 SANDRA REGINA CAMPOS TEIXEIRA (CAMPINAS, SP)   

obstetRÍCia • Sala B
10:30 - 12:30 hands-on eCoCaRdioGRaFia Fetal
 módulo iii - aRRitmias CaRdÍaCas
 MARIA VIRGINIA MACHADO (SÃO PAULO, SP)   
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Trabalhos da Apresentação Oral
ID: 52
Área: USG Geral
Autores: Yamanaka, A.; Cruz,A.J.R.;  Lisatchok,M.; Grippe. F.M; Chone,T. Zantut.D.E.
Título: Ablação com etanol de cisto de parotida: descrição de um caso
Objetivos: Na avaliação dos tumores de parótida observa-se prevalência de 1:100.000 habitantes, representando 2-3% dos tumores 
de cabeça e pescoço, dentre os quais 80% apresentam características benignas.  O tratamento cirúrgico é proposto em casos de des-
conforto cervical, infecções recorrentes e preocupação estética, porém envolve riscos como: infecção de sítio cirúrgico, cicatrização não 
estética, possibilidade de lesão do nervo facial.  Nesse sentido, alternativas terapêuticas podem ser úteis na redução de morbidade 
cirúrgica, crescendo estudos sobre ablação com etanol. Esse relato busca demonstrar a utilização da técnica num caso com evolução 
favorável.
Descrição do Caso: Paciente do sexo feminino de 68 anos, com presença de lesão em topografia de parótida esquerda, com cresci-
mento progressivo a 2 anos, encaminhada para tratamento não operatório da lesão.  Em consulta prévia foi realizada punção aspirava 
por agulha fina, confirmando a benignidade da lesão e o diagnóstico de cisto de parótida.  A ultrassonografia demonstrava uma lesão 
cística anecóica com margens regulares medindo 2,26x2,23x3,41, sem fluxo ao Doppler. Em 22/11/21 foi optado por ablação da lesão 
com etanol absoluto guiada por ultrassom, sendo aspirado 5 ml de conteúdo leitoso e instilado 5 ml de álcool absoluto, lavado e 
aspirado até saída de secreção hialina, procedimento realizado sob técnica asséptica e com anestesia local e repetido em 13/12/21 e 
13/01/22.  Na última avaliação em 10/07/22 paciente não apresentava mais queixas estéticas de lesão com ectoscopia sem alterações. 
O aspecto ultrassonográfico demonstrava região de aspecto cicatricial, com área sólida de 19x9 mm, margem regular, sem fluxo ao 
doppler.
Diagnóstico e Discussão: A escleroterapia com etanol puro gera necrose por desnaturação proteica e posterior trombose de vasos no 
entorno, os efeitos adversos são: cefaleia, odinofagia e um caso específico de hemorragia intra-cística. Dos 474 avaliados por revisão 
sistemática da academia americana, apenas 11,9% necessitaram de abordagem cirúrgica posterior.
Considerações Finais ou Conclusões: Observa-se caso com evolução favorável do uso de escleroterapia que configura-se atual-
mente como opção terapêutica não cirúrgica para lesões benignas de parótida.  Estudos são necessários para confirmar segurança da 
técnica, principalmente a longo prazo e aplicabilidade em outras lesões benignas.
Palavras Chave: ablação,  etanol , cisto, parotida

ID: 73
Área: USG em Medicina Interna
Autores: Pinto, L O ; Piber, L S  
Título: ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DA SÍNDROME DE MIRIZZI
Objetivos: A Síndrome de Mirizzi (SM) é uma complicação rara da colelitíase, caracterizada pela compressão externa do ducto biliar 
comum e das estruturas biliares adjacentes por cálculos biliares impactados no ducto cístico ou no infundíbulo da vesícula biliar. Os 
pacientes geralmente têm dor abdominal, cólica biliar, febre e icterícia por colestase pós-hepática, sem qualquer padrão patognomô-
nico, que dificultam o diagnóstico clínico. Esta revisão tem como objetivo evidenciar os achados ultrassonográficos clássicos da SM.
Método: Trata-se de revisão dos achados ultrassonográficos e outros métodos de imagem presentes nos artigos publicados entre 2012 
a 2022 e obtidos pela busca bibliográfica na base de dados PubMed através da combinação dos termos “Mirizzi Syndrome”, “imaging 
diagnosis” e “ultrasound”.
Discussão e Apresentação das Imagens: O diagnóstico pré-operatório da SM, na maioria dos casos, é de difícil estabelecimento e 
por isso, a utilização inicial da ultrassonografia (US) de abdome permite reconhecer as principais alterações para detecção precoce da 
doença. Quando o estudo ultrassonográfico proporciona alta suspeita para SM, é indicado realizar outros exames de imagem como a 
colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM), tomografia computadorizada (TC) de abdome e colangiopancreatografia 
retrógrada endoscópica (CPRE), mais sensíveis no reconhecimento e diferenciação dos achados ambíguos ou potenciais complicações 
presentes, como a fistulização de parede da vesícula biliar, e excluir malignidades hepáticas e vesiculares, uma vez que a presença de 
inflamação do periductal possa ser mal interpretada como câncer de vesícula biliar. Sendo assim, a utilidade desses conhecimentos 
proporciona identificação da doença biliar calculosa, diagnóstico precoce da SM, gerenciamento de complicações e planejamento 
cirúrgico.
Considerações Finais ou Conclusões: A US possui papel importante no diagnóstico da SM ao servir de estudo preliminar mais 
comum em doenças agudas da vesícula biliar.  Os principais achados ultrassonográficos da SM são cálculo biliar obstrutivo no colo da 
vesícula biliar ou ducto cístico, vesícula biliar atrófica, dilatação dos ductos hepáticos proximais à obstrução e ducto biliar comum de 
calibre normal distal à obstrução. 
Palavras Chave: Síndrome de Mirizzi; Ultrassonografia; Colelitíase; Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica. 

ID: 67
Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: Salim, D O A; Falqueto, N S; Menegatti, P H F ; Pontes, A L S; Azadinho, B R; Saito, M.
Título: AQUISIÇÃO VOLUMÉTRICA DO PLEXO CORÓIDE NO EXAME MORFOLÓGICO DE PRIMEIRO TRIMESTRE
Objetivos: Estabelecer o padrão de normalidade no final do primeiro trimestre
Casuística e Métodos: Durante o período de julho de 2021 a novembro de 2021 foram avaliados 100 pacientes no primeiro trimestre 
entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. Somente foram selecionadas as pacientes de gestação única, de fetos que apresentavam 
morfologia normal que evoluíram até o termo. Todos os exames foram realizados o Hera W9, a partir do transdutor convexo multi-
volumétrico por via abdominal. A aquisição do plexo coróide foi pelo método VOCAL em plano axial do polo cefálico através do modo 
manual a partir de seis medidas do limite da imagem. Frente a identificação inadequada, era procedido outra aquisição, no máximo 2 
tentativas. As idades foram agrupadas em 3 grupos de 11 a 12 semanas; de 12  e 1 dia a 13; e de 13 e 1 dia a 14 semanas.
Resultados e Discussão: Resultados: Em estudo prospectivo, foram analisadas as medidas do plexo coróide de 100 gestantes selecio-
nadas a partir dos critérios de inclusão. Em 12 casos houve necessidade de uma nova aquisição.  De 11 a 12 semanas o volume médio foi 
de 0,45ml (0,35ml a 0,56ml) de 12 e 1 dia a 13 o volume de 0,52ml (0,46ml a 0,60ml) e de 13 e 1 dia a 14 semanas de 0,59ml (0,51ml 
a 0,72ml).  Discussão: Não há relatos sobre a evolução do plexo coróide durante este período, embora este crescimen-
to linear seja esperado pe o crescimento do próprio polo cefálico. Durante o estudo, foram observados 6 intercorrências do sistema 
nervoso central , todos apresentavam o volume menor que a média. Porém, foram observados 2 casos com medidas abaixo da média, 
que evoluíram sem intercorrências.
Conclusões: A avaliação do volume do plexo coróide pelo método VOCAL foi tecnicamente simples e rápida. Foi possível observar um 
padrão de crescimento do volume desta estrutura no final do primeiro trimestre.
Palavras Chave: Plexo Coroide; Gravidez; Ultrassonografia Fetal

ID: 68
Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: Sampaio, J C d O; Costa, D S A; Rossetto, L G; Melo, A F C; Azadinho, B R;  Saito, M. 
Título: AQUISIÇÃO VOLUMÉTRICA PULMONAR ENTRE 20 E 24 SEMANAS
Objetivos: Avaliar o volume do pulmão direito entre 20 a 24 semanas de gestação pela técnica VOCAL
Casuística e Métodos: Durante o período de junho de 2021 a janeiro de 2022 foram avaliadas 120 gestantes. As pacientes selecio-
nadas apresentavam a idade gestacional confirmada pelo ultrassom de primeiro trimestre, sem comorbidades, parto no termo e peso 
do RN adequado para a idade gestacional. As imagens obtidas foram obtidas no plano transverso de 4 câmaras do pulmão posicionado 
junto à parede abdominal materna. A aquisição do volume foi obtida com Hera W9, pelo método VOCAL, utilizando o modo manual por 
6 planos consecutivos por no máximo duas tentativas. As medidas dos volumes foram divididas em idades semanais
Resultados e Discussão: Resultados: Foram selecionadas 120 gestantes de um total de 132 avaliadas que preencheram os critérios 
de seleção. Em 12 casos, a imagem não foi obtida e em 15 foi necessária uma segunda aquisição.  Os volumes obtidos foram: 20 
semanas a 20 e 6 dias (4,7ml a 10,1ml); 21 a 21 e 6 dias (5,7ml a 11,6ml); 22 a 22 e 6 dias (7,0ml a 12,4ml); 23 a 24 semanas (8,3ml 
a 18,9ml). Foi observado um aumento linear do volume em relação a idade gestacional.   Discussão: Para a avaliação do volume 
pulmonar, ao uso em 3D pode fornecer imagens mais fidedignas. O período foi escolhido devido a fase crítica das intervenções para a 
prevenção da hipoplasia. A opção pela medida somente do pulmão próximo a parede abdominal materna ocorreu pela dificuldade de 
imagem fidedigna do pulmão localizado abaixo da imagem cardíaca. O padrão de crescimento linear foi semelhante ao encontrado 
em outros relatos.
Conclusões: A aquisição volumétrica técnica dos pulmões foi rápida e simples quando o feto estava em posição favorável. Foi obser-
vado o crescimento linear do volume semelhantes aos relatos anteriores. Estas referências podem ser utilizadas no diagnóstico e no 
acompanhamento terapêutico dos casos de hipoplasia pulmonar.
Palavras Chave: Ultrassonografia Fetal; Pulmão; Feto

ID: 34
Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: Camargo Junior , C;  Telles , J A B;  Rosa , R F M; Souza , V R;  Andrade , J P;  Ferrari Junior , W.  
Título: CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS E ASPECTOS CLÍNICOS DE GESTAÇÕES DE FETOS COM SUSPEITA DE GASTROSQUISE: Estudo 
original em um serviço de Medicina Fetal de referência do sul do Brasil
Objetivos: A gastrosquise é considerada o tipo mais comum de defeito da parede abdominal, sendo sua prevalência de cerca de 
3:10.000 nascidos vivos. O diagnóstico pré-natal precoce é possível, por meio do rastreio ultrassonográfico, podendo ser realizado 

ainda no primeiro trimestre de gravidez. A via de parto continua controversa, mas a escolha pela cesárea visa planejar o nascimento 
da criança para a pronta e adequada avaliação cirúrgica. Nosso objetivo é relatar a experiência de um Serviço de Medicina Fetal de 
referência do Sul do Brasil no rastreio ultrassonográfico de pacientes encaminhados por suspeita de gastrosquise.
Casuística e Métodos: Estudo retrospectivo, cuja amostra foi composta por pacientes encaminhados devido à suspeita de gastrosqui-
se, no período de janeiro de 2005 a novembro de 2014. Realizou-se coleta dos seus dados radiológicos e clínicos.
Resultados e Discussão: trinta e quatro gestantes com fetos com suspeita de gastrosquise submetidos ao rastreio foram identifi-
cadas. Destas, 2 casos foram excluídos por apresentarem outro diagnóstico. Das gestantes com fetos com gastrosquise, 71% apresen-
tavam idade igual ou inferior a 20 anos e 65,6% eram primíparas. O diagnóstico de gastrosquise foi realizado, em média, com 19,4 
semanas de gestação (variou de 10 a 34 semanas). Dois casos (6,3%) tiveram o diagnóstico realizado no primeiro trimestre, 23 (71,9%) 
no segundo e 7 (21,8%) no terceiro. O laudo da maioria dos casos (90,6%) classificou as gastrosquises como isoladas. Não houve casos 
de óbito intraútero. Quase todas as crianças nasceram de parto cesáreo (92,6%) devido ao diagnóstico pré-natal de gastrosquise; 
metade (50%) delas, prematuras. Em nosso estudo, confirmaram-se as evidências da literatura (1) da idade materna igual ou menor 
de 20 anos como fator de risco, e (2) do diagnóstico ultrassonográfico ser realizado acuradamente no segundo trimestre de gestação.
Conclusões: a detecção pré-natal dos casos de gastrosquise, através do rastreio de casos suspeitos via ultrassonografia, especialmente 
quando realizada de forma precoce, é importante principalmente para o manejo da gestação e o devido planejamento do nascimento.
Palavras Chave: Ultrassonografia Pré-Natal, Gastrosquise, Idade Materna, Primíparas, Trabalho de Parto Prematuro, Cesárea

ID: 48
Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: OTHON SIDOU, J M; LESSA, E S S; BARBOSA, L P; FURTADO, A M D O; TRAJANO, E A.
Título: ESPECTRO DA PLACENTA ACRETA: REVISÃO DE LITERATURA SOBRE MARCADORES PARA O DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRÁFICO
Objetivos: O diagnóstico pré-natal melhora sobremaneira os desfechos maternos, possibilitando o planejamento de um parto eletivo 
e, assim, diminuindo a ocorrência e a magnitude da hemorragia materna
Método: Este estudo revisa a literatura científica publicada nos últimos 5 anos sobre os marcadores ultrassonográficos para diagnós-
tico pré-natal das pacientes com acretismo placentário.
Discussão e Apresentação das Imagens: Gestantes com placenta prévia, ou placenta anterior baixa, e cirurgia uterina anterior 
devem passar por avaliação ultrassonográfica da interface entre a placenta e o miométrio idealmente iniciadas no primeiro trimes-
tre. Neste grupo de pacientes, à ultrassonografia precoce, um saco gestacional implantado no segmento uterino inferior entre 6 e 9 
semanas é um dos marcadores comuns, assim como a presença de gestação em cicatriz de cesárea. Nos segundo e terceiro trimestres, 
os marcadores ultrassonográficos de maior prevalência incluem a presença de (1) lacunas placentárias, (2) perda da zona clara (zona 
hipoecóica retroplacentária), (3) afinamento do miométrio retroplacentário, (4) hipervascularização do espaço uterovesical ou retro-
placentário, (5) extensão do tecido placentário invadindo útero e/ou bexiga e (6) vasos em ponte entre útero e bexiga. A presença 
de fluxo sanguíneo excessivo ao Doppler colorido no espaço retroplacentário junto com vasos em ponte também foi associada ao 
espectro da placenta acreta. Quando os marcadores são combinados, seus desempenhos melhoram substancialmente, aumentando 
sensibilidade e especificidade.
Considerações Finais ou Conclusões: O acretismo placentário é uma condição clínica de grande relevância, tanto pela sua crescen-
te prevalência, quanto pelas suas consequências potencialmente catastróficas. O rastreamento ultrassonográfico deve ser realizado 
apenas para aquelas pacientes com cirurgia uterina anterior e placenta de inserção baixa, para evitar sobrediagnóstico e intervenções 
desnecessárias. O diagnóstico pré-natal melhora sobremaneira os desfechos maternos, possibilitando o planejamento de um parto 
eletivo e, assim, diminuindo a ocorrência e a magnitude. O método diagnóstico de escolha é a ultrassonografia com busca de mar-
cadores ultrassonográficos .
Palavras Chave: “acretismo placentário”; “rastreamento”; “sinais ecográficos”

ID: 13
Área: USG Geral
Autores: Rodrigues, E F;  Ferrari, M L;  Branco, C F;  Simião, A L;  Lage, R;  Colpas, P T.  
Título: INFILTRAÇÃO DE HIALURONIDASE GUIADA POR ULTRASSOM PARA CORREÇÃO DE ETIP E EFEITO TINDAL POR MIGRAÇÃO DE PRE-
ENCHEDOR NA PÁLPEBRA INFERIOR
Objetivos: O uso de hialuronidase na dermatologia é bem estabelecido para tratamento de complicações geradas pela aplicação de 
ácido hialurônico (AH). A administração guiada por ultrassom dermatológico nos nódulos tem melhor resultado estético com uso de 
menor quantidade de produto. O objetivo é relatar a melhora clínica e ultrassonográfica após a injeção guiada hialuronidase, aplicada 
com cânula.
Descrição do Caso: Mulher, 27 anos, fez preenchimento de olheiras com profissional não médica em 2021, com produto Rennova 
Fill e aplicação com agulha. Após alguns meses, notou nódulos palpáveis nos sulcos nasojugais e pigmentação azul-acastanhada nas 
lesões.  Em 3 episódios de gastroenterite aguda, após o procedimento, teve dor e edema nas pálpebras inferiores e lábios (locais 
de preenchimentos prévios com AH). Realizada administração de hialuronidase com cânula 27G guiada por USG dermatológico, com 
resultado satisfatório após 3 meses.
Diagnóstico e Discussão: A hialuronidase é uma enzima que existe naturalmente na derme e age despolimerizando o AH (diminuin-
do a viscosidade intercelular e aumentando temporariamente a permeabilidade e absorção dos tecidos).  A discromia cinza-azulada 
ou efeito Tyndall é uma complicação comum na área periocular (propensa a se formar no canal lacrimal). A colocação muito superficial 
do preenchedor de AH com um volume muito grande, ou produto muito viscoso, resulta no aparecimento de grumos de aparência 
azul-acinzentada. Os nódulos de início ou a migração de preenchimento (massas não inflamatórias após meses ou anos de injeção) 
ao ultrassom mostram-se como formações ovaladas hipo ou anecoicas no local de preenchimento. O edema transitório intermitente 
persistente (ETIP) consiste em episódios recidivantes de edema no local da injeção do AH, sem evidência de nódulos palpáveis defini-
dos. No ultrassom há presença do AH em correspondência à área edemaciada, com aumento difuso da espessura e da ecogenicidade 
do tecido celular subcutâneo (paniculite).
Considerações Finais ou Conclusões: O ultrassom dermatológico é grande aliado na cosmiatria por caracterizar com detalhes as 
complicações e dar refinamento ao tratamento.
Palavras Chave: Ácido hialurônico, Ultrassonografia, Hyaluronoglucosaminidase

ID: 65
Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: MACEDO POLEZA, L; CAMARA BEZERRIL, R S; Pereira, L P;  DE C SILVA, G B;  S DE SILVA, A;  SAITO, M.  
Título: MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA UTERINA E GESTAÇÃO: RELATO DE CASO
Objetivos: Relatar um caso de tratamento videolaparoscópico de Malformação Arteriovenosa uterina na gestação
Descrição do Caso: MCS, 24 anos, Primigesta, encaminhada por hemorragia na 16ª semana de gestação. O ultrassom  demonstrava 
imagem anecoica cística localizada junto ao istmo à direita medindo 23 x 18 x 15 mm. O controle semanal demonstrou aumento do 
volume hemorrágico e o ultrassom aumento das dimensões da imagem e na 22ª semana, após discussão com a equipe multidisciplinar 
foi indicado a intervenção cirúrgica (obliteração mecânica do vaso com pinça hemostática por videolaparoscopia). O procedimento foi 
realizado sob anestesia combinada, com a paciente em posição ginecológica. A introdução dos trocateres foram guiadas pelo ultrassom 
via abdominal e depois o direcionamento para a MAV pela via vaginal. Após introdução de 3 trocateres, foi realizada a dissecção até a 
serosa uterina, com o isolamento do ureter, em direção à MAV guiado pelo ultrassom endovaginal. A partir de pinçamentos em sequ-
ência, foi identificado o ramo vascular responsável pela irrigação da MAV, a pinça hemostática foi acionada até a completa ausência de 
fluxo observado pelo Doppler colorido. O controle do ultrassom e do Doppler inicialmente ocorreu de forma semanal e depois de 1 mês 
a cada 2 semanas. O quadro hemorrágico desapareceu. O parto cesárea ocorreu na 38ª semana de gestação, sem quaisquer intercorrên-
cia materno ou fetal. O controle ultrassonográfico após 1 mês, demonstrava a imagem anecoica, sem fluxo.
Diagnóstico e Discussão: Complicações das MAVs na gestação são poucos descritas. Na maioria são assintomáticas, mas há relatos de 
sangramento maciço e até mesmo choque hipovolêmico. Não há relato de casos tratados durante a gestação. No presente caso, a partir 
do agravamento da hemorragia e do aumento do volume da MAV, foram consideradas várias técnicas intervencionistas.
Considerações Finais ou Conclusões: Por ser menos invasiva, a ablação do vaso responsável pelo preenchimento da MAV por vide-
olaparoscopia através de pinça hemostática foi a primeira alternativa terapêutica. Assim, nos casos de MAV complicados, este tipo de a 
abordagem pode ser considerado como primeira escolha.
Palavras Chave: Diagnóstico fetal, malformação arteriovenosa, gestação

ID: 75
Área: USG Geral
Autores: Leal, T P;  Taha, H A; Piber, L S.  
Título: NÓDULOS TIREOIDIANOS COM FORMA SUSPEITA E CITOLOGIA COMPATÍVEL COM BENIGNIDADE – ENSAIO PICTÓRICO
Introdução e Objetivos: Introdução: Os nódulos da tiroide são muito prevalentes na população, sendo que, com o advento das 
técnicas de imagem os nódulos são diagnosticados em aproximadamente 8% da população adulta por meio de palpação, e, 60% por 
ultrassonografia (US). As características nodulares ultrassonográficas predizem a probabilidade de malignidade a partir do Thyroid 
Imaging Reporting and Data System publicado pelo American College of Radiology (ACR TI-RADS), que é um sistema de categorização 
dos achados. O ACR TI-RADS varia de 1 a 5, e, dentre os parâmetros avaliados está a forma do nódulo, que apresenta pontuação igual 
a 3, classificando o nódulo como ACR TI-RADS 3, provavelmente benigno ou levemente suspeito, no mínimo, com risco estimado da 
malignidade de 14,1%. A depender do tamanho apresentado indica-se a punção aspirativa por agulha fina (PAAF) ou o seguimento 
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ID: 19
Área: USG em Medicina Interna
Autores: FERREIRA, A C; RIBEIRO, F C M; FURTADO, A M O; Lima, C A S; Barbosa, L P.  
Título: A importância da ultrassonografia abdominal na avaliação do ducto de  Wirsung. Relato de caso: dilatação isolada do ducto.
Objetivos: Relatar um caso de dilatação isolada do ducto de Wirsung sem outros achados ecográficos.
Descrição do Caso: Paciente do sexo feminino, 70 anos, hipertensa, diabética e sobrepeso, previamente sem queixas. Referia gastro-
plastia redutora, colecistectomia e episódio de pancreatite. Portadora de úlcera duodenal.  Exame prévio de 02/10/2020 não havia relato 
de alterações.  A ultrassonografia abdominal revelou uma dilatação do ducto pancreático principal, com diâmetro anteroposterior de 10,8 
mm (corpo) e 6,8 mm (cauda) sem outros achados e sem dilatação das vias biliares intra-hepáticas.
Diagnóstico e Discussão: O ducto pancreático apresenta-se como uma fina linha hipoecóica delimitada por duas margens ecogênicas. 
Seu valor normal relatado varia entre 1-3,5 mm (cabeça: 3,5 mm, corpo: 2,5 mm e cauda: 1,5 mm). O limite superior do ducto principal 
é de 2,5 mm no corpo. Normalmente o ducto pancreático não é visualizado. A dilatação do ducto pancreático é um sinal indireto da 
presença de um possível processo neoplásico. A diferenciação entre pancreatite e doença neoplásica é difícil. No caso de o diâmetro do 
ducto principal ultrapassar a metade da espessura do parênquima pancreático, a etiologia mais provável é a neoplásica. Na pancreatite 
há uma dilatação em toda a extensão do ducto, enquanto nas neoplasias o ducto dilata somente a montante da lesão, o chamado “sinal 
do ducto interrompido”.
Considerações Finais ou Conclusões: Para o diagnóstico de câncer de pâncreas em estágio inicial, é importante estar atento as quei-
xas clínicas dos pacientes como dor epigástrica, dor nas costas, perda de peso corporal e piora do diabetes. A ligeira dilatação do ducto 
pancreático principal é um sinal de alto risco para câncer de pâncreas. O exame sistemático de indivíduos de alto risco é recomendado 
para a detecção precoce do câncer de pâncreas.
Palavras Chave: Ultrassonografia, pâncreas, ducto de Wirsung
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Título: A Importância da Ultrassonografia na avaliação da composição corporal
Objetivos: Verificar a importância da Ultrassonografia (US) na avaliação da composição corporal comparando-a a outros métodos com 
suas limitações e vantagens.
Método: A revisão foi bibliográfica sistemática a qual admitiu a incorporação das evidências, com o intuito de sintetizar resultados de 
pesquisas sobre ultrassonografia, sistematicamente e ordenadamente. O material de estudo descritivo foi coletado nas bases de dados 
da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde), Lilacs, Scielo, Bireme e Pubmed. A busca selecionou 100 obras, dos quais foram utilizados artigos, 
estudos de caso, monografias.
Discussão e Apresentação das Imagens: Destaca-se a US para medir com precisão a massa muscular esquelética, tecido adiposo, 
edema, diagnosticar doenças relacionadas à desnutrição e ajudar na definir de prognóstico. Tem-se como vantagens as seguintes carac-
terísticas do US: ser portátil, baixo custo, não invasivo, confiabilidade satisfatória intra e interavaliador, seguro para medidas repetidas, 
avaliar mudanças longitudinais nos músculos. As desvantagens do método se destacam: escassez de protocolos clínicos, falta de pontos 
de corte para fazer diagnósticos e acordo uso limitado por situações de edema excessivo.
Considerações Finais ou Conclusões: A US pode ser usada como uma ferramenta de medição válida e confiável para avaliar a mus-
culatura. A positividade para a utilização da US se dá devido à alta disponibilidade, o custo atrativo, a portabilidade e por ser um método 
não-invasivo, além de mostrar satisfatória correlação inter e intra-avaliador, verificando-se o uso para avaliação de resposta terapêutica. 
A US quantifica a massa muscular e ressalta a importância do papel do músculo esquelético no processo de recuperação. Muito embora 
os provedores de medições da US possam avaliar perda muscular longitudinalmente, estes não se mostram capazes de fornecer uma 
composição de corpo inteiro na avaliação mas pode ser inútil em uma única avaliação.
Palavras Chave: Imagem, ultrassonografia, musculatura, medidas, diagnóstico, método e técnica.
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Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: Ferreira, L A C;  Caran, L S D;  Costa, S M F;  Costa, C F;  Junior, L C S C.  
Título: A ULTRASSONOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DO TUMOR DE KRUKEMBERG: UM RELATO DE CASO
Objetivos: Relatar um caso de Tumor de Krukenberg onde iniciou-se investigação através da ultrassonografia.
Descrição do Caso: Paciente feminina, 26 anos, compareceu no Pronto Atendimento Ginecológico relatando aumento do volume abdo-
minal, náuseas e dor pélvica, ao exame físico, foi identificada massa fixa e endurecida em abdomen, que se estendia da sínfise púbica até 
cicatriz umbilical. Na ultrassonografia foram observadas duas imagens sólidas, com áreas císticas de permeio, contornos regulares, uma 
localizada posterior à direita, medindo 98 x 82 x 77 mm, volume de 328 cm³, outra anterior à esquerda 170 x 121 x 138 mm, volume de 
1847 cm³, Escore Doppler 4. Notava-se também ascite e derrame pleural bilateral. ORADS 5.
Diagnóstico e Discussão: Após a realização dos exames e da suspeita de malignidade na ultrassonografia, foi realizada Laparotomia 
Exploradora, e o resultado do histopatológico dos ovários foi Adenocarcinoma com células em “Anel de Sinete” infiltrando tecido ovariano. 
Durante a internação a paciente apresentou sangramento digestivo onde foi confirmado o tumor primário no estômago após realização 
de Endoscopia com biópsia. O tumor de Krukenberg (KT) é um adenocarcinoma metastático (70% de origem gástrica) com células em 
anel de sinete do ovário. À ultrassonografia os KT´s apresentam-se como massas sólidas com áreas císticas com proporções variadas 
desses componentes. O componente sólido é heterogêneo. A formação de cistos roídos por traças é considerada uma característica e ao 
estudo Doppler foi observado um vaso periférico penetrando a área central da lesão, formando uma estrutura semelhante a uma árvore, 
chamada “Vaso líder”, sinal frequentemente encontrado em lesões ovarianas sólidas metastáticas. Além disso, na classificação ORADS, a 
ascite é um preditor de malignidade quando associada com as características da lesão.
Considerações Finais ou Conclusões: A ultrassonografia, ferramenta diagnóstica de baixo custo, grande disponibilidade e boa sensi-
bilidade, deve sempre ser considerada como propedêutica diagnóstica inicial nos tumores ovarianos.
Palavras Chave: Ultrassonografia; Krukenberg; Adenocarcinoma; Doppler; Ovário
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Autores: Telles, J A B; Andrade , J P; Rosa, R F M; Souza , V R;  Camargo Junior, C; Pires , M C. 
Título: A ULTRASSONOGRAFIA PRÉ-NATAL NO DIAGNÓSTICO E MANEJO DE UM FETO APRESENTANDO MEROCRANIA
Objetivos: a merocrania é uma anormalidade rara caracterizada pelo envolvimento da calota craniana. Nosso objetivo é descrever os 
achados pré- e pós-natais de um feto apresentando merocrania.
Descrição do Caso: AMS, 42 anos, encontrava-se em sua quinta gestação. Essa não havia sido planejada, sendo que o uso do ácido fólico 
se iniciou com cerca de 8 semanas de gravidez. Referiu ingesta de bebidas alcoólicas até 20 semanas de gestação. Apresentava ultrassom 

fetal com suspeita de anencefalia/acrania e malformação cardíaca. A ultrassonografia morfológica com 23 semanas revelou ausência 
incompleta da calota craniana, com herniação de meninges e tecido cerebral. Havia presença de parte do osso occipital. O coração apre-
sentava uma malformação complexa. A ecocardiografia evidenciou átrio único, atresia mitral, hipoplasia do ventrículo esquerdo e dupla 
via de saída de ventrículo direito. A ultrassonografia morfológica realizada logo a seguir verificou também a presença de polidramnia. 
Realizou-se a interrupção da gestação por parto vaginal, com 26 semanas de gravidez, devido a óbito fetal. A necrópsia revelou agenesia 
dos ossos frontal, parietal, parte do occipital e hemisférios cerebrais. Havia implantação baixa das orelhas, além de proeminência dos 
globos oculares e da língua.
Diagnóstico e Discussão: o diagnóstico pré-natal de anencefalia é possível em estágios iniciais da gravidez. Contudo, ela pode ser 
difícil de diferenciar de outras condições que envolvam a calota craniana, como a merocrania. Esta é definida como a ausência da calota 
craniana, com exceção do osso occipital, e resulta de uma falha da migração do mesênquima sob a ectoderme, com consequente falha na 
formação de tecido ósseo durante o desenvolvimento dos hemisférios cerebrais. Anomalias frequentemente associadas incluem defeitos 
cardíacos, tal como observado em nosso caso.
Considerações Finais ou Conclusões: a merocrania é uma alteração rara que envolve a calota craniana, mas que possui características 
diferentes da anencefalia, apesar de se constituir em um importante diagnóstico diferencial.
Palavras Chave: Ultrassonografia Pré-Natal; Anencefalia; Mericrania; Diagnóstico Diferencial.
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Autores: Santos, T C M; da Silva, I C C; Castro, B E P M;  Modenez, S S;  Leite, J S; Saito, M. 
Título: ABORDAGEM CIRÚRGICA DE HEMANGIOMA FETAL
Objetivos: Relatar a terapêutica cirúrgica de hemangioma facial fetal
Descrição do Caso: GFA, 40 anos, gestação de 21 semanas. O ultrassom demonstrava imagem anecoica septada extensa ocupando a re-
gião hemifacial esquerda. Ao Doppler, foi constatado um fluxo de baixa resistência com extensão para a região cervical, sendo considera-
do o diagnóstico de hemangioma. Foi estabelecido avaliação seriada a cada 2 semanas, que constatou o crescimento desproporcional da 
lesão em relação ao feto. Na 25ª semana, o Doppler do ducto venoso apresentava diástole zero e a ecocardiografia sinais de insuficiência 
cardíaca. Após a discussão com a equipe multidisciplinar foi optado pela ablação à laser dos vasos superficiais do hemangioma. O pro-
cedimento transcorreu sem intercorrências, porém, não houve melhora do quadro geral.  Com o aumento do volume do tumor e agrava-
mento da função cardíaca foi considerada a ablação por cateterização do vaso dominante através da fibra de laser radial. O procedimento 
evoluiu de forma satisfatória. Após a carga total de 20 Jaules, foi observada a completa parada de fluxo. Os parâmetros hemodinâmicos 
se normalizaram por 4 semanas. Porém, a partir desta, foi observado aumento da vascularização interna do parênquima cerebral, com 
dilatação acentuada destes vasos. A artéria cerebral média indicava anemia. Neste momento, foi considerado a transfusão sanguínea. 
Porém, devido a gravidade da lesão intracerebral, o casal optou por conduta expectante. Depois de 4 semanas, o feto evoluiu para o óbito
Diagnóstico e Discussão: Os hemangiomas são tumorações que ocorrem devido ao desenvolvimento desordenado da formação de 
vasos fetais. Estes tumores podem se apresentar como pequenas elevações de coloração avermelhada, azulada ou roxeada ou lesões ex-
tensas de elevado débito que podem resultar em anemia, insuficiência cardíaca, hidropisia e mesmo óbito. Os hemangiomas usualmente 
são tumores de pouca repercussão clínica e conduzidos após o nascimento. Porém, alguns podem ser volumosos resultando em anemia, 
insuficiência cardíaca, hidropsia e óbito fetal.
Considerações Finais ou Conclusões: Apesar da má evolução do caso, a ablação à laser de diodo de vasos fetais consiste de proce-
dimento alternativo para vasos responsáveis pelo suprimento de tumores. Neste relato, foi relatado o uso da fibra de laser radiada e a 
princípio, o procedimento parece ser seguro e eficaz.
Palavras Chave: Hemangioma; Fetoscopia; Gravidez
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Autores: Cunha, A C; Roos, F G; Parise, E S;  Sostizzo, F N; Oro, J A W;  TIETZ, P H T.  
Título: ACHADOS DE IMAGEM PRÉ-NATAIS DE UM FETO COM ASSOCIAÇÃO VACTERL CUJA MÃE APRESENTAVA DIABETES MELLITUS INSU-
LINO DEPENDENTE: RELAÇÃO OU COINCIDÊNCIA?
Objetivos: relatar um caso de um feto com associação VACTERL cuja mãe apresentava diabetes mellitus insulino dependente e seus 
achados nos exames de imagem, além de discutir possíveis correlações entre diabetes e a VACTERL.
Descrição do Caso: a gestante apresentava 24 anos e possuía diabetes mellitus insulino dependente. A ecografia fetal de fora do hospi-
tal, com 22 semanas de gravidez, descrevia holoprosencefalia, cardiopatia congênita e artéria umbilical única. A ecocardiografia fetal evi-
denciou dextrocardia; conexão atrioventricular do tipo dupla via de entrada para ventrículo esquerdo; conexão ventriculoarterial do tipo 
via única de saída e truncus arteriosus do tipo 1. O ultrassom (US) morfológico com 24 semanas mostrou líquido amniótico aumentado, 
artéria umbilical única, dilatação do terceiro ventrículo e de ventrículos laterais, e cardiopatia complexa. Além disso, no exame realizado 
2 semanas depois, não se visualizou o rim direito e o rim esquerdo apresentava dimensões reduzidas. Notou-se também uma anorma-
lidade de coluna. A ressonância magnética fetal confirmou o achado de hidrocefalia supratentorial, além das demais malformações 
descritas no US. A gestante chegou a ser hospitalizada devido ao mau controle glicêmico. O cariótipo fetal foi normal. A criança nasceu de 
parto cesáreo, com 33 semanas. A ecografia cerebral pós-natal confirmou a grave hidrocefalia supratentorial. A ecocardiografia revelou 
também achados similares à fetal. A ecografia abdominal mostrou que o rim direito era pélvico e o esquerdo, displásico e multicístico. 
Hemivértebras e vértebras em borboleta foram também observadas através da radiografia de coluna.
Diagnóstico e Discussão: a associação VACTERL é um acrônimo utilizado para descrever o fenótipo que resulta da associação de 3 ou 
mais dos seguintes defeitos: (V) vertebrais, (A) atresia anal, (C) cardiopatia congênita, (T) fístula traqueoesofágica, (E) atresia de esôfago, 
(R) displasia renal e (L) anormalidades de membros (“Limbs”), possuindo exames de imagem, principalmente ultrassonografias, mar-
cantes e de extrema importância para um diagnóstico correto.
Considerações Finais ou Conclusões: o diabetes mellitus insulino dependente, assim como o apresentado pela paciente, pode le-
var a importantes consequências para o feto, especialmente mal controlado, incluindo a ocorrência da associação VACTERL, tal como 
observado em nosso caso.
Palavras Chave: anormalidades congênitas, diabetes mellitus insulinodependente, ultrassonografia pré-natal.
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Autores: Brigo, N;  Fernandes, G I;  Lima, Y B;  Labate, M D;  Piber, L S.  
Título: ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DA ADENOMIOSE – REVISÃO NARRATIVA
Objetivos: Revisar e mostrar os achados ultrassonográficos da adenomiose.
Método: Trata-se de revisão narrativa da literatura com coletânea de imagens de ultrassonografias, de artigos em inglês publicados 
nos últimos 10 anos, encontrados na base de dados PubMed, através da estratégia de busca: “Adenomyosis AND ((Magnetic Resonance 

clínico. Objetivo: Mostrar imagens ultrassonográficas de nódulos tireoidianos suspeitos a partir da forma, pelo ACR TI-RADS, cuja ci-
tologia evidenciou benignidade. 
Casuística e Métodos: Método: Trata-se de ensaio pictórico, ou seja, coletânea de imagens originais, a partir do banco de dados de 
um centro de diagnóstico por imagem da cidade de São Paulo. Os critérios de elegibilidade foram nódulos classificados a partir do 
ACRTI-RADS, com grau de suspeição de malignidade, puncionados para avaliação citológica, e está evidenciou benignidade celular.  
Descrição das Imagens, Comentários e/ou Discussão: Resultados e discussão: A avaliação das imagens evidencia a suspeição da 
malignidade a partir da forma. Nódulos benignos frequentemente tem seu maior eixo paralelo a pele, ou seja, são mais largos que 
altos. Já os nódulos mais altos que largos, em uma razão maior que 1 no diâmetro anteroposterior para o diâmetro horizontal quando 
medido no plano transversal, apresentam um forte preditor de malignidade.
Considerações Finais ou Conclusões: Conclusões: Nenhuma das características ultrassonográficas é patognomônica de malignida-
de, inclusive a forma, embora muito suspeita. Portanto, cabe ao imaginologista saber reconhecer a variedade morfológica dos nódulos 
tireoidianos.
Palavras Chave: TI- RADS; Nódulo de tireoide; Ultrassonografia de tireoide; TI-RADS 3.
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Título: RELATÓRIO AUDIOVISUAL: O FUTURO DA ULTRASSONOGRAFIA?
Objetivos: Avaliar o impacto do relatório audiovisual como ferramenta de melhoria na clareza da comunicação dos relatórios de ul-
trassonografia para mapeamento de endometriose. 

Casuística e Métodos: A pesquisa foi realizados em um serviço de diagnóstico por imagem, na cidade de Sobral, Ceará, no período 
de junho a agosto de 2022. Foram produzidos 50 relatórios audiovisuais utilizando-se um software para captura de tela (Movavi Screen 
Recorder) integrado ao aparelho de ultrassonografia e enviado à 10 ginecologistas do Setor de Ginecologia da Santa Casa de Miseri-
córdia de Sobral, Ceará.   Os exames ultrassonográficos foram realizados com aparelho da marca Samsung®, modelo HS70. O exame foi 
realizado seguindo a orientação do Consenso do grupo International Deep Endometriose Analysis (IDEA). Foi aplicado um questionário 
para avaliar a experiência dos ginecologistas solicitantes na utilização dos relatórios audiovisuais como material complementar ao 
relatório em texto convencional.  
Resultados e Discussão: As respostas positivas foram estatisticamente significativas ( p  = 0,002, teste exato de Fisher) na maioria 
das questões, incluindo: se a suspeita clínica de endometriose foi respondida no vídeo; vontade de receber este formato de relatório 
em outros exames; se o relatório audiovisual tornou os achados de imagem da ultrassonografia mais compreensíveis do que o relatório 
tradicional; e se o relatório audiovisual era mais rápido de compreender do que o relatório em texto tradicional.  
Conclusões: O uso dos relatórios audiovisuais em casos de endometriose profunda é uma nova abordagem para avaliar casos com 
potencial indicação cirúrgica. Esses resultados prelimirares evidenciam o potencial dessa tecnologia para fornecer relatórios mais en-
volventes, precisos e personalizados.  Este formato de relatório fornece ao ginecologista solicitante resumos dos casos, apontando e 
explicando os achados de imagem relevantes, bem como respondendo a perguntas clínicas específicas. Além disso, em nossa avaliação 
sugere que pode melhorar a comunicação entre os médicos radiologistas/ ultrassonografistas e ginecologistas solicitantes, tornando 
os achados de imagem mais fáceis e rápidos de entender. 
Palavras Chave: Ultrassonografia Endometriose
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Imaging) OR Ultrasonography OR (Diagnostic Imaging))”. Selecionou artigos que continham imagens de ultrassonografia.
Discussão e Apresentação das Imagens: Os achados na US transvaginal incluem: aumento do volume uterino sem nódulos mio-
matosos, formato globoso, assimetria entre paredes uterinas, heterogeneidade difusa ou focal, cistos anecóicos no miométrio e estrias 
radiadas partindo do endométrio. Os cistos miometrais são tidos como um dos sinais mais específicos de adenomise, entretanto estão 
presentes em apenas 50%dos casos.
Considerações Finais ou Conclusões: Portanto, os achados ultrassonográficos da adenomiose correspondem aos descritos na literatu-
ra; porém, são inespecíficos. A ultrassonografia transvaginal é um método eficaz e que tem sido utilizada como a abordagem metodoló-
gica de referência para o diagnóstico de adenomiose.
Palavras Chave: Adenomiose, Ultrassonografia, Ginecologia
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Título: ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DA ESQUISTOSSOMOSE COM MANIFESTAÇÕES UROGENITAIS
Objetivos: A esquistossomose é uma das mais importantes doenças parasitárias relacionada ao saneamento básico precário. Existem 
seis espécies de Schistosoma, apenas três estão relacionadas com a doença humana: S. mansoni, S. japonicum e S. haematobium. En-
quanto a última está frequentemente relacionada às manifestações urogenitais e câncer de bexiga, as demais estão as manifestações 
do trato hepatointestinal. O diagnóstico da esquistossomose é feito por meio da análise direta das fezes em busca dos ovos do parasita 
causador da doença e pela sorologia. No entanto, a baixa sensibilidade do método, principalmente quando há uma carga parasitológica 
baixa, indica-se os métodos sorológicos. Nos métodos sorológicos, existe a possibilidade de reações cruzadas e não é possível distinguir 
infecções agudas ou crônicas. A presença de manifestações clínicas ou laboratoriais, como eosinofilia e hematúria sugerem vigência de 
uma infecção aguda. Entretanto, torna-se imprescindível a ultrassonografia abdominal para descartar lesões e complicações da esquis-
tossomose. Por meio do tratamento de escolha, Praziquantel, alguns estudos sugeriram uma regressão das lesões ultrassonográficas. 
No entanto, sérias complicações podem se desenvolver mediante uma infecção prolongada, como carcinoma de células escamosas da 
bexiga, hidronefrose e insuficiência renal. OBJETIVOS: Revisar, identificar e descrever as características imaginológicas dos achados ultras-
sonográficos da esquistossomose com manifestações urogenitais.
Método: Trata-se de uma revisão de literatura, com coletânea de imagens, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de 
dados Pubmed dos últimos dez anos que abordavam sobre a ultrassonografia no diagnóstico da esquistossomose com manifestações 
urogenitais. Foram selecionados os artigos com imagens referentes ao método ultrassonografia.
Discussão e Apresentação das Imagens: Os seguintes achados ultrassonográficos podem ser atribuídos a esquistossomose: espessa-
mento da parede da bexiga ou outros achados sugestivos (calcificações ou lesões parietais), anormalidades no trato urinário (dilatação 
do ureter ou hidronefrose sem outra causa aparente) e lesões patológicas compatíveis com câncer. Além disso, nos órgãos genitais mas-
culinos, é possível encontrar a prostatite crônica, dilatação dos ductos ejaculatórios e hidrocele.
Considerações Finais ou Conclusões: A rápida identificação e tratamento da doença são fundamentais para prevenir outras infecções 
e complicações, portanto justifica-se o uso da ultrassonografia abdominal pela sua segurança e eficácia.
Palavras Chave: Esquistossomose, Esquistossomose mansoni, Ultrassonografia, Fígado, Hepatopatia

ID: 82
Área: USG em Medicina Interna
Autores: Rodrigues, F M;  Mendonça, A P;  Goes, G;  Dias, F G C K.  
Título: ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DA ESQUISTOSSOMOSE HEPATOESPLÊNICA
Objetivos: A esquistossomose, uma doença helmíntica, onde sua transmissão se dá através da água. O Schistosoma mansoni e Schisto-
soma japonicum são os principais agentes causadores da esquistossomose hepatoesplênica, doenças que são causadas por S. mansoni 
e S. japonicum e são divididas em duas fases. A primeira fase (aguda) geralmente ocorre na primeira infecção, nos primeiros meses 
após a exposição. Na segunda fase (Crônica), podem ocorrer duas formas clínicas principais da esquistossomose, a hepatointestinal ou 
a doença hepatoesplênica. Na forma hepatointestinal apresenta-se com a presença de hepatomegalias com nódulos e em alguns casos 
pode simular um tumor. Na forma hepatoesplênica apresenta-se uma fibrose em resposta imunológica formando assim uma fibrose 
periportal conhecida como fibrose de Symers. Outra forma é a hepatoesplênica compensada onde o paciente com hipertensão portal 
apresenta dores abdominais, já a forma descompensada o paciente apresenta a hipertensão com sinais de hemorragia digestiva alta, 
com consequente isquemia hepática. O diagnóstico da esquistossomose é feito através de exames laboratoriais de fezes através dos ovos 
do parasita, o médico pode também solicitar teste de anticorpos para verificar sinais de infecção e para as formas graves, a utilização da 
ultrassonografia é indispensável.  OBJETIVOS: Revisar, identificar e descrever as características imaginológicas dos achados ultrassono-
gráficos da esquistossomose hepatoesplênica.
Método: Trata-se de uma revisão de literatura, com coletânea de imagens, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de da-
dos Pubmed dos últimos dez anos que abordavam sobre a ultrassonografia no diagnóstico da esquistossomose hepatoesplênica. Foram 
selecionados os artigos com imagens referentes ao método ultrassonografia.
Discussão e Apresentação das Imagens: Os seguintes achados ultrassonográficos podem ser atribuídos a esquistossomose hepato-
esplênica: hepatomegalia, espessamento periportal do fígado com ou sem cirrose, sinais de hipertensão portal (dilatação do portal e do 
baço veias e colaterais portossistêmicos) e esplenomegalia.
Considerações Finais ou Conclusões: A rápida identificação e tratamento da doença são fundamentais para prevenir outras infecções 
e complicações, portanto justifica-se o uso da ultrassonografia abdominal pela sua segurança e eficácia.
Palavras Chave: Esquistossomose, Esquistossomose mansoni, Ultrassonografia, Fígado, Hepatopatia
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Área: USG em Medicina Interna
Autores: Motta, M; Silva, D B; Mendonça, A P; Piber, L S.  
Título: Achados Ultrassonográficos da Esteatose Hepática Focal e seu Diagnóstico Diferencial com Neoplasias Malignas – Revisão Nar-
rativa
Objetivos: Revisar e estudar os achados ultrassonográficos da esteatose hepática focal, bem como a sua relação com outros métodos de 
diagnóstico por imagem no diagnóstico diferencial com neoplasias malignas hepáticas.  
Método: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens, de artigos publicados inglês, francês, japonês e ale-
mão, no período de 2016 a 2021, na base de dados PubMed. Utilizou-se a estratégia de busca: ((focal Fatty Liver) OR (nodular focal fat)) 
AND (ultrasound OR ultrasonography). Foram selecionados 4 artigos de 80, pelo título, resumo e presença de imagens ultrassonográficas 
que mostrassem a análise da patologia em questão, de acordo com o objetivo deste estudo.
Discussão e Apresentação das Imagens: A esteatose hepática difusa apresenta-se à ultrassonografia com o aumento da ecogeni-
cidade difusa do parênquima hepático em relação ao parênquima renal. Área nodulares hiperecogênicas podem estar relacionadas ao 
diagnóstico de esteatose hepática focal e seus diagnósticos diferenciais, sendo os principais deles, a neoplasia primária ou secundária. 
A correlação dos achados ultrassonográficos com outros métodos de imagem, tais como, tomografia computadorizada e ressonância 
magnética são importantíssimos para a conclusão do diagnóstico por imagem, e consequentemente condução do caso.
Considerações Finais ou Conclusões: O entendimento dos achados ultrassonográficos e imaginológicas da esteatose hepática focal e 
de seus diagnósticos diferenciais, em especial a neoplasia malignas, é de extrema relevância. A possibilidade do diagnóstico por imagem, 
sem a necessidade de biópsias hepáticas, reduz a morbidade do acompanhamento médico e mantém a sensibilidade do estadiamento 
oncológico.
Palavras Chave: Ultrassonografia, Esteatose Hepática Focal

ID: 90
Área: USG em Medicina Interna
Autores: Luca, L G; Mendonça, A P; Yoshiassu, R M; Dias, F G C K.
Título: ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DAS FRATURAS DE COSTELA
Objetivos: As fraturas de costela são as principais lesões ósseas no trauma fechado. As etiologias podem ser pós-traumáticas e por 
algumas doenças reumatológicas, infecciosas e neoplásicas. Devido a sua localização, as lesões podem comprometer órgãos vitais, como 
pulmões, mediastino e outros órgãos vitais. Em casos de trauma, a fratura de costela é um indicador de gravidade, uma vez que a mor-
bidade e a mortalidade aumentam à medida que o número de costelas fraturadas aumenta. As complicações estão associadas a um 
pior desfecho. As indicações para ultrassonografia são: dor localizada ou lesões encontradas ou suspeitas em outras modalidades de 
imagem (radiografia, TC, RM ou cintilografia). Para fins diagnósticos, são mais fáceis de visualizar a fratura na ultrassonografia do que 
na radiografia convencional. Em geral, o transdutor linear possui melhor visualização. Além disso, por meio do ultrassom, é possível ava-
liar se houve uma luxação associada a fratura. OBJETIVOS: Revisar, identificar e descrever as características imaginológicas dos achados 
ultrassonográficos das fraturas de costela.
Método: Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de dados Pubmed dos últimos dez 
anos que abordavam sobre o diagnóstico ultrassonográfico da fratura de costela.
Discussão e Apresentação das Imagens: Por meio dos achados imaginológicos, é possível identificar se na fratura há uma luxação, 
hematoma e ruptura cortical da costela, podendo estar relacionado à trauma, doenças benignas, como as granulomatosas e malignas, 

como as metastáses ou tumores primários. Caracteriza-se à ultrassonografia uma descontinuidade do periósteo (hiperecogênico).
Considerações Finais ou Conclusões: A ultrassonografia é um método eficaz para diagnosticar a fratura de costela e possíveis com-
plicações que possam surgir decorrentes da lesão. Por ser um método de imagem sem radiação ionizante e com acesso a beira do leito, é 
ideal para casos de trauma com pacientes instáveis e para isso, é de fundamental importância saber suas características imaginológicas.
Palavras Chave: Costela, Fratura de Costela, Ultrassonografia, Trauma

ID: 77
Área: USG Geral
Autores: Rezende, M A S;  Amorim, B O;  Piber, L S.
Título: ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DAS LESÕES DERMATOLOGICAS SÓLIDAS MALIGNAS EM CRIANÇAS
Objetivos: Mostrar imagens ultrassonográficas de lesões dermatológicas sólidas malignas em crianças.
Método: Trata-se de revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens de artigos em inglês publicados nos últimos 10 anos, 
através da estratégia de busca “((Skin Diseases) OR (Skin Abnormalities) OR (Skin and Connective Tissue Diseases) OR (Skin Neoplasms) 
OR (Neoplasms, Adnexal and Skin Appendage)) AND (ultrasound OR ultrasonography)”, realizada no PubMed. Selecionou-se os artigos 
que estava de acordo com o objetivo desse estudo.
Discussão e Apresentação das Imagens: O diagnóstico de lesões dermatológicas em crianças, como as lesões sólidas malignas, 
pela ultrassonografia tem maior acurácia. Lesões essas como gânglios, rabdomiossarcoma, sarcoma sinovial, fibrossarcoma, linfoma 
subcutâneo, dentre outras afecções. Foram identificados lesões sólidas malignas, cujo aspecto ultrassonográfico apresentaram massas 
hipoecóicas, heterogêneas, aumento de vascularização intralesional, algumas com contornos mal definidos, presença ou não de linfo-
nodos, lesões hipoecóicas com septos internos ecogênicos, massas com áreas de nerose internamente, dentre outras. Algumas lesões 
apresentaram sinal de líquido central, sugerindo necrose. 
Considerações Finais ou Conclusões: A US é capaz de fornecer um diagnóstico específico em algumas condições patológicas derma-
tológicas em crianças, como tumores de tecidos moles superficiais e lesões semelhantes a tumores. Dessa forma, é possível estreitar o 
diagnóstico diferencial e identificar lesões que precisam de exames de imagem ou biópsia adicionais. Sendo assim, os achados de US 
devem sempre ser considerados no contexto da apresentação clínica. O conhecimento da técnica de US e os principais achados de ima-
gem de uma quantidade significativa de lesões de tecidos moles encontradas em crianças facilitarão o estabelecimento do diagnóstico 
correto e orientarão o manejo. 
Palavras Chave: Ultrassonografia, Dermatologia, Lesões malignas
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Área: USG em Medicina Interna
Autores: Mendonça, A P; Luca, L G; Paula, L C O; Franco, L P C;  Ferracini, C; Piber, L S.
Título: ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DO CÂNCER DE PRÓSTATA
Objetivos: O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum em homens. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva (INCA), o principal fator de risco é a idade e sua incidência aumenta significativamente a partir dos 50 anos. Em 
relação à etiologia, apesar de ser um câncer muito comum, é relativamente pouco conhecida. Os principais métodos para a detecção do 
carcinoma de próstata são o toque retal, níveis sanguíneos do antígeno prostático específico (PSA) e a ultrassonografia transretal para 
biópsia. A ultrassonografia transretal permite a realização de cortes em todos os planos, proporcionando maior acurácia ao método. 
Sua principal proposta é na orientação de biópsias prostáticas, pois o desenvolvimento das sondas transretais modernas viabilizou 
dirigir a agulha de biópsia para a área a ser estudada. Em suma, há poucos motivos para realizar a ultrassonografia transretal quando 
esta não for acompanhada da biópsia da glândula. O uso do doppler aumenta o poder de diagnóstico do carcinoma prostático, de-
vendo, portanto, fazer parte integrante da rotina deste exame ecográfico. A histologia do câncer de próstata, especialmente o score 
Gleason, é importante para fazer uma previsão dos resultados dos pacientes. OBJETIVOS: Estudar os achados ultrassonográficos do 
câncer de próstata.
Método: Trata-se de revisão narrativa com ensaio pictórico com pesquisa na base de dados Scielo e Pubmed de artigos científicos sele-
cionados que foram publicados no período de 2006 a 2022 a partir dos descritores “ prostate cancer “, “ imaging prostate” e “ultrasound 
prostate cancer”.
Discussão e Apresentação das Imagens: Foram selecionadas imagens cujas descrições são: nódulo hipoecóico na zona periférica, 
sem vascularização e na histopatologia, observou-se área de infarto; nódulo hipoecóico na zona periférica com hipervascularização no 
seu interior e na histopatologia, adenocarcinoma.
Considerações Finais ou Conclusões: O ultrassom transretal é fundamental para a realização de histopatologia dirigida, a fim de 
entender o diagnóstico e prognóstico do paciente e permite a utilização de doppler, caso seja constatado alguma anormalidade. O uso do 
ultrassom transretal sem o uso da biópsia mostra-se como um exame limitado.
Palavras Chave: Próstata, Neoplasia, 
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Autores: Fontanari, G O; Zolko, J A; Yoshiassu, R; Dias, F G C K.
Título: Achados Ultrassonográficos na Tireoidite de Hashimoto
Objetivos: Mostrar os principais achados ultrassonográficos da tireoidite de Hashimoto.   
Método: Trata-se de uma revisão narrativa de literatura e ensaio pictórico com pesquisa na base de dados pubmed, publicados no 
período de 2016 a 2021 a partir dos descritores “tireoidite crônica autoimune”, “tireoidite de hashimoto”, “diagnóstico por imagem”, e 
“ultrassonografia”, em português e inglês.
Discussão e Apresentação das Imagens: Dentre os artigos selecionados foram encontrados os seguintes achados ultrassonográficos 
para a tireoidite de hashimoto, sendo possível a aparição de duas formas distintas: a focal e a autoimune. Na doença nodular focal tem 
característica hipoecoica com limites mal definidos, de pequenas dimensões de difícil diferenciação com nódulos malignos, já na doença 
difusa tem como característica inicial o aumento da glândula podendo ser identificados ao exame de imagem micronódulos distribuídos 
pelo parênquima, progredindo com o aumento da glândula, hipoecogenicidade difusa com formação de áreas hipoecóicas e mal defini-
das separadas por traves de fibrose, formando um aspecto pseudolobulado a tireoide. Com o uso do doppler colorido é observável uma 
hipervascularização do parênquima, porém, apenas em estágios mais avançados da doença. Dessa forma, a utilização da PAAF vem como 
necessária no estabelecimento do diagnóstico definitivo.
Considerações Finais ou Conclusões: A ultrassonografia é considerada um método preciso e com critérios bem estabelecidos para 
o diagnóstico completo da tireoidite de hashimoto assim complementando o diagnóstico clínico e laboratorial visando a prática clínica 
completa e o diagnóstico preciso da patologia sem necessidade de procedimento invasivo, todavia, a PAAF vem como ferramenta para 
formação de um diagnóstico definitivo da doença.
Palavras Chave: Ultrassonografia, Tireoide, Tireoidite de Hashimoto
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Autores: Rodrigues, F M; Andre, C O; Santos, B B M; Kosima, W Y; Paccos, M; Ferlin, R M.
Título: ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS RELACIONADOS À DENGUE
Objetivos: Revisar os achados ultrassonográficos dos pacientes diagnosticados com dengue.
Método: Revisão narrativa da literatura com busca na base de dados do Pubmed e da Scielo, sendo incluídos artigos em português 
e inglês, selecionados pelo título e resumo, publicados nos últimos 10 anos. Foram excluídos artigos sem imagem e foram usados os 
seguintes descritores: Severe dengue, dengue, ultrasound, ultrasonography.
Discussão e Apresentação das Imagens: Os achados ultrassonográficos são a expressão do aumento da permeabilidade capilar, 
cujo principal sinal é o extravasamento plasmático; dos derrames cavitários que podem ser ascite, derrames pleural e pericárdico; e o 
aumento da espessura da parede da vesícula biliar, presentes em um terço dos pacientes com a forma leve e em 95% dos casos da forma 
grave de febre hemorrágica do dengue (FHD). Como o espessamento da vesícula biliar aumentado aparece na maioria dos casos graves, 
podemos usá-lo como base para estudo e, com isso, verificamos quadro padrões diferentes, que são: padrão estriado com múltiplas 
camadas hipoecóicas separadas por zonas ecogênicas; padrão assimétrico com tecido ecogênico projetando-se na luz vesicular; padrão 
de camada hipoecoica central separada por duas camadas ecogênicas; padrão ecogênico uniforme. No caso dos pacientes graves com 
FDH ocorre o predomínio do padrão de espessamento estriado, que ocorre devido ao acúmulo de líquido entre as camadas das paredes 
em função da redução da pressão osmótica. Tal espessamento também está associado a trombocitopenia e hemoconcentração na FHD, 
sendo um marcador importante e relevante para diagnosticar clinicamente e indicar a gravidade da FHD. Importante ressaltar que tal 
achado na vesícula biliar é achado com maior frequência entre o segundo e o terceiro dia de febre do paciente.
Considerações Finais ou Conclusões: A ultrassonografia é uma promissora ferramenta de diagnóstico e prognóstico na dengue. Com-
parando com os valores de hematócrito em série (muito utilizado no diagnóstico do dengue), a ultrassonografia teve um melhor valor 
preditivo na identificação dos pacientes com risco de dengue grave. Além disso, pode melhorar o monitoramento do estado circulatório e 
permitir ajustes oportunos no equilíbrio de fluidos para evitar choque hipovolêmico ou sobrecarga de fluidos de iatrogênica.
Palavras Chave: Dengue, Ultrassonografia
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ID: 93
Área: USG em Medicina Interna
Autores: Morais, R B; Realista, G B; Ognibene, C A;  Yoshiassu, R M; Piber, L S.
Título: ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS RELACIONADOS À NEOPLASIA DE BEXIGA
Objetivos: A aplicabilidade de exames de imagens tem sido cada vez mais importante para o diagnóstico, estadiamento e seguimento 
de neoplasias, principalmente para cânceres com características clínicas semelhantes a diversas outras patologias, como é o caso da 
neoplasia de bexiga. Apesar da sua relativa alta incidência, o câncer de bexiga é muitas vezes sub-diagnosticado e, como apresentado, 
mesmo quando as anormalidades da bexiga são identificadas, pode-se confundir a aparência do câncer vesical com outras patologias. 
Assim, ressalta-se a importância e a vantagem da ultrassonografia como modalidade de imagem dinâmica, com capacidade de otimizar 
a distinção do câncer de bexiga de entidades de aparência semelhante. OBJETIVOS: Esta pesquisa tem como objetivo estudar os achados 
ultrassonográficos relacionados à neoplasia de bexiga.
Método: Revisão dos referenciais de estudos científicos e busca em base de dados eletrônicos (Bireme, PubMed/Medline, Cochrane 
Libarey, Scopus) publicados a partir do ano de 2017, em diferentes idiomas.
Discussão e Apresentação das Imagens: O papel aditivo de imagens ultrassonográficas para pacientes com câncer de bexiga, 
apresentando os subtipos mais frequentes e suas respectivas imagens ultrassonograficas para melhor identificar suas características e 
distinguir de seus diagnósticos diferenciais, são eles: Carcinoma Urotelial, Papiloma Urotelial e Pólipos Fibroepiteliais, Rabdomiosarcoma, 
Leiomioma Adenocarcinoma de Úraco, Paraganglioma e Linfoma da Bexiga.
Considerações Finais ou Conclusões: A partir da exposição e descrição das imagens ultrassonograficas, reitera-se a importância da 
aplicabilidade da ultrassonografia para detecção e distinção de câncer de bexiga, devendo ser estimulado o uso quando o paciente apre-
sentar clínica compativel, uma vez que este diagnóstico pode ser confundido com outras patologias frequentes do trato geniturinario, 
causando por consequinte a descoberta tardia da doença, quando já está em estágio mais avançado e com um pior prognóstico.
Palavras Chave: Bexiga, Carcinoma, Urologia
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Autores: Rodrigues, E F; Carrai, L H M; Ferrari, M L; Lima, T F M; Simião, A L; Colpas, P T.  
Título: ACOMPANHAMENTO ULTRASSONOGRÁFICO DO DERMATOFIBROSSARCOMA PROTUBERANS APÓS EXÉRESE LOCAL AMPLA
Objetivos: O Dermatofibrossarcoma Protuberans (DFSP) é um tumor raro, com descrição de placa endurecida assintomática, por vezes 
doloroso ao crescimento e extensão subclínica é imprevisível. O objetivo deste trabalho é evidenciar que não houve lesão clínica ou 
subclínica, diagnosticada ao ultrassom, no seguimento pós exérese convencional com margens amplas de um dermatofibrossarcoma 
protuberans.
Descrição do Caso: Mulher de 24 anos, com lesão na mama direita de aproximadamente 4 cm x 2,5 cm que tornou-se lobulada ao 
longo dos anos, apresentando dor ocasional, e mudança do padrão da cor para eritemato-violácea. O anatomopatológico revelou um 
Dermatofibrossarcoma Protuberans e feita setorectomia mamária, com margens livres.  No ultrassom dermatológico de diagnóstico, 
apresentava uma lesão hipoecogênica, mal delimitada na sua parte inferior, irregular, invadindo gordura subcutânea, com fluxo intenso 
ao Doppler. Devido ao caráter recidivante do tumor, foi optado por seguimento ultrassonográfico pós cirúrgico demonstrando apenas 
áreas hipoecogênicas compatíveis com fibrose no seguimento em dois anos.
Diagnóstico e Discussão: Na ultrassonografia, o DFSP geralmente aparece como uma massa oval, bem definida e bem circunscrita 
que pode ser levemente lobulada, com ecogenicidade hipoecóica ou com regiões mistas hipo e hiperecóicas.  Há estudos descrevendo 
a correlação ultrassonográfica e histopatológica da profundidade do tumor com diferença de apenas 1 mm observada entre as duas 
técnicas, com 100% de especificidade e alta sensibilidade (mais de 80%) para invasão muscular.
Considerações Finais ou Conclusões: O acompanhamento clínico isolado do tumor é ineficiente em termos de detecção de recidiva 
precoce, já que esta pode acontecer em planos profundos.  Devido ser um exame não invasivo, sem riscos de exposição à radiação ou con-
traste, e com alta sensibilidade e especificidade para detecção do tumor em questão, o ultrassom dermatológico é o método de vantagem 
para diagnóstico.  Após dois anos de seguimento, a paciente ainda não apresenta recidiva ultrassonográfica ou clínica da lesão excisada.
Palavras Chave: Dermatofibrossarcoma, Cirurgia de Mohs, Ultrassonografia
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Autores: TEIXEIRA, J G; TEIXEIRA, L R; SILVA, M R C; SANTOS, J J; MOURA, C C.
Título: Aneurisma micótico de artéria femoral superficial em paciente imunodeprimido: relato de caso.
Objetivos: Relatamos o caso de um paciente de 45 anos, que foi encaminhado ao serviço de cirurgia vascular devido quadro de massa 
expansiva, febre e dor em coxa direita. Paciente em uso de imunossupressores devido transplante renal. Realizada angiorressonância que 
suspeitou de aneurisma micótico, que foi posteriormente confirmado com a ultrassonografia vascular.
Descrição do Caso: Paciente do sexo masculino, 45 anos, apresentando há cerca de duas semanas dor localizada em terço médio da coxa 
direita, associada a claudicação e febre. Paciente com histórico de transplante renal há um ano, em uso de imunossupressores. Ao exame 
paciente encontrava-se com estado geral comprometido, emagrecido, massa não pulsátil e dolorosa em face medial do terço médio da 
coxa direita, ausência de pulso poplíteo à direita, sem lesões tróficas. Realizada ressonância de coxa que evidenciou imagem sugestiva 
de aneurisma micótico. Ultrassonografia doppler apresentando massa em terço médio de artéria femoral superficial direita, com sinais 
de processo inflamatório local, sugestiva de aneurisma inflamatório. Paciente encaminhado para cirurgia, tendo sido após exploração 
identificado lesão aneurismática em artéria femoral superficial direita, paredes friáveis, ressecada e realizada anastomose término-
terminal. Paciente recebeu alta hospitalar no terceiro dia pós operatório, recebendo antibioticoterapia, mantida aspirina e Cilostazol. 
No acompanhamento ambulatorial o estudo anátomo-patológico confirmou o diagnóstico de aneurisma micótico. Paciente manteve 
neuropatia, sendo controlada com uso de pregabalina 75 mg duas vezes ao dia.
Diagnóstico e Discussão: Aneurismas micóticos são cerca de 2,5% a 3% de todos os aneurismas. Aneurismas micóticos da artéria 
femoral superficial são ainda mais raros, sendo 0,8% de todos deste tipo. As principais bactérias responsáveis são Salmonella sp e Esche-
richia coli. Infecções arteriais são mais comuns em pacientes imunocomprometidos. O diagnóstico pode ser feito pela ultrassonografia 
vascular com achados como lesão expansiva de centro hipoecoico, que apresenta fluxo turbulento ao mapeamento em cores, circundada 
de tecido com sinais inflamatórios agudos.
Considerações Finais ou Conclusões: O caso demonstra a importância de um diagnóstico adequado e no melhor tempo possível, 
sendo possível através de métodos de imagem como ultrassonografia vascular, desde que aparelho adequado e examinador treinado.
Palavras Chave: pseudoaneurisma micótico; artéria femoral superficial; ecografia vascular

ID: 70
Área: USG Geral
Autores: Córdova Rosa, A; Martini, A; Sakuno, T; Pacheco, M.
Título: APLASIA CUTIS CONGÊNITA: ACHADOS DERMATOSCÓPICOS E ULTRASSONOGRÁFICOS
Objetivos: Aplasia Cutis Congênita (ACC) é uma condição rara caracterizada pela ausência congênita de epiderme, derme e, em alguns 
casos, tecido subcutâneo. Não há descrição na literatura de utilização da Ultrassonografia de Alta Frequência (US-AF) para o diagnóstico 
da ACC. O objetivo deste relato é mostrar achados ultrassonográficos de um caso de ACC diagnosticado por meio da US-AF, e levantá-la 
como opção diagnóstica para a doença.
Descrição do Caso: Recém nascido, masculino, termo, com alteração de pele na região lombar medial observada ao nascimento. Ao 
exame clínico, presença de área de pele atrófica em região lombar, com ausência de fâneros na topografia, medindo 1,2x0,5 cm. Na der-
matoscopia, observada a presença de vasos de médio e pequeno calibre apenas no interior da lesão.  Realizada ultrassonografia de alta 
frequência que demonstrou redução da espessura da derme superficial. Ao estudo Doppler, observados os mesmos vasos proeminentes 
que se destacavam na dermatoscopia. Estruturas vertebrais de aspecto anatômico, cone medular na altura de L2 e filamento terminal 
com espessura de até 0,07 cm. Com o diagnóstico de aplasia cutis congênita e sem outras alterações associadas, paciente recebeu alta 
hospitalar com acompanhamento ambulatorial. 
Diagnóstico e Discussão: A ACC pode resultar do desenvolvimento interrompido ou degeneração da pele no útero e tem sido classi-
ficada em vários grupos de acordo com seu padrão, localização, causas subjacentes e anomalias associadas. Clinicamente, suas lesões 
geralmente se apresentam como membranas ulceradas, translúcidas e bem demarcadas, através das quais é possível visualizar as estru-
turas subjacentes. Diferentes métodos são aplicados para diagnosticar ACC dependendo da classificação da doença e das complicações 
que tenta-se elucidar. As opções vão de ressonância magnética a ultrassom, porém não há descrição de utilização do ultrassom para 
diagnóstico da doença, apenas das possíveis complicações. 
Considerações Finais ou Conclusões: Utilizamos a US-AF como ferramenta para o diagnóstico de ACC e descrevemos os achados, 
correlacionando com os achados dermatoscópicos. Faz-se necessários mais estudos para engrandecer o conhecimento sobre o uso da 
US-AF na ACC. 
Palavras Chave: Ultrassom de alta frequência; Aplasia Cutis Congenita; Ultrassom Dermatológico; Ultrassom de Pele

ID: 95
Autores: Mendonça, A P; Luca, L G; Nunes, M P Z;  Costa, M J B; Araújo, E G; Piber, L S.
Título: AQUISIÇÕES PANCREÁTICAS E OS ACHADOS ULTRASSONOGRÁFICOS DOS TUMORES SÓLIDOS DA CABEÇA DO PÂNCREAS.
Objetivos: O câncer de pâncreas (CP) é a quarta principal causa de morte relacionada ao câncer em todo o mundo. O seu desenvolvi-

mento é a partir de uma progressão gradual de uma lesão precursora. O ultrassom tem um papel fundamental no seu diagnóstico e é 
amplamente utilizado como triagem em pacientes que possuem massa palpável no exame físico abdominal. No entanto, o pâncreas é 
um órgão delgado que se localiza atrás do estômago e muitas vezes, é difícil visualizar todo o pâncreas pela sua anatomia, pacientes 
obesos e excesso de gás na cavidade abdominal. A sensibilidade do ultrassom abdominal é de 67,3% no estágio 1 da doença, enquanto 
que, o ultrassom endoscópico possui sensibilidade de 92,4%. Pela sua alta mortalidade, o diagnóstico precoce do câncer de pâncreas é 
fundamental. OBJETIVOS: Revisar, identificar e descrever as aquisições pancreáticas e os achados ultrassonográficos dos tumores sólidos 
da cabeça do pâncreas.
Método: Trata-se de uma revisão de literatura, na qual foram usados artigos disponibilizados na base de dados Pubmed dos últimos 
dez anos que abordavam sobre o tema.
Discussão e Apresentação das Imagens: Inicialmente apresenta-se a técnica de varredura ultrassonográfica para aquisição das ima-
gens do pâncreas. A técnica deve ser executada com atenção aos detalhes da anatomia, como identificação das porções pancreáticas 
(processo uncinado, cabeça, corpo e cauda), bem como as suas relações com estruturas anatômicas importantes como o tronco celíaca, os 
vasos mesentéricos superiores, aorta, veia cava inferior, rim esquerdo. O tumor sólido de cabeça de pâncreas é evidenciado como nódulo 
hipoecogênico, hipovascular ao uso do contraste. Dentre os sinais indiretos da presença do tumor de cabeça de pâncreas destaca-se a 
dilatação de ducto pancreático comum e seus ramos, hepatocolédoco e vias biliares intra-hepáticas, a depender do grau de obstrução.
Considerações Finais ou Conclusões: Considerando a importância da ultrassonografia como primeira análise pancreática em pacien-
tes assintomáticos e sintomáticos. É de extrema relevância o aprimoramento da técnica de captura de imagens, bem como o entendi-
mento dos achados diretos e indiretos dos tumores sólidos do pâncreas.
Palavras Chave: Neoplasias, Ultrassonografia, Pâncreas

ID: 56
Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: Telles , J A B; Cunha, A C;  Yamada , D A;  Ludwig , I S;  Rosa , J G;  Rosa, R F M.  
Título: ARTÉRIA UMBILICAL ÚNICA E SUA RELAÇÃO  COM CRESCIMENTO INTRAUTERINO RESTRITO
Objetivos: a artéria umbilical única (AUU) é considerada uma alteração rara associada a um maior risco de anormalidades cromossômi-
cas e estruturais. Nosso objetivo foi relatar um caso de associação entre AUU e crescimento intrauterino restrito (CIUR). 
Descrição do Caso: a gestante apresentava 27 anos e estava em sua primeira gestação. Ela veio encaminhada com 14 semanas de gravi-
dez por suspeita de CIUR. Referia história de tabagismo (fumava uma média de 4 cigarros/dia). Suas sorologias para STORCH foram todas 
negativas. O rastreio de primeiro trimestre havia sido normal (a medida da translucência nucal foi de 1,5 mm). O ultrassom, realizado com 
21 semanas, mostrou uma morfologia fetal normal. O peso estimado encontrava-se no percentil 10. A ecocardiografia fetal foi normal. 
Não se conseguiu realizar a cariotipagem fetal. O ultrassom, realizado com 36 semanas, evidenciou um perfil biofísico fetal de 8/8. A 
resistência das artérias uterinas era normal. Neste exame identificou-se a AUU. A resistência na artéria umbilical era de 0,67. O peso fetal 
estimado era de 2084 gramas (próximo ao percentil 10), sendo que a medida da circunferência abdominal encontrava-se no percentil 
10. O exame ecográfico com 38 semanas mostrou um peso estimado de 2368 gramas (próximo ao percentil 5) e uma circunferência 
abdominal no percentil 5. A criança, uma menina, nasceu de parto cesáreo, com 39 semanas de gestação, pesando 2270 gramas e com 
escores de Apgar de 9/10. Ela não era dismórfica/sindrômica e evoluiu clinicamente bem. 
Diagnóstico e Discussão: segundo a literatura, fetos portadores de AUU, mesmo isolada, encontram-se em risco para eventos adversos, 
como o CIUR, como observado em nosso caso. 
Considerações Finais ou Conclusões: assim, uma maior vigilância deveria ser adotada em gestações de fetos portadores de AUU. Uma 
recomendação seria a realização de medidas de crescimento seriadas.
Palavras Chave: Artéria Umbilical Única; Retardo do Crescimento Fetal; Ultrassonografia Pré-Natal

ID: 16
Área: USG Geral
Autores: Lima, T F M ; Santos, I E; Sinkos, F;  Rodrigues, E F; Ferrari, M L; Colpas, P T.
Título: ASPECTOS ULTRASSONOGRÁFICOS DE PLASMOCITOMAS MÚLTIPLOS SECUNDÁRIOS EM PACIENTE COM MIELOMA MÚLTIPLO
Objetivos: O mieloma múltiplo (MM) é uma neoplasia hematológica em que menos de 10% dos doentes apresentam alguma manifes-
tação cutânea. Os plasmocitomas cutâneos secundários (PCS) são lesões específicas do MM que podem surgir por contiguidade (a partir 
de lesão óssea subjacente) ou por disseminação hematogênica. OBJETIVO: Relatar características ultrassonográficas do PCS.
Descrição do Caso: Homem, 71 anos, com diagnóstico de MM, apresentando lesões cutâneas pruriginosas há 1 ano. Ao exame dermato-
lógico, haviam múltiplas placas e nódulos eritemato-violáceos, endurecidos, não ulcerados nos membros e no tronco.
Diagnóstico e Discussão: Realizada ultrassonografia de alta frequência de um nódulo no membro inferior esquerdo: epiderme preser-
vada, discretamente espessada, presença de lesão hiperecóica multilobulada ocupando todo o subcutâneo, até fáscia muscular. Presença 
de pouca vascularização ao Doppler. Exame anatomopatológico e estudo imunohistoquímico (CD117 negativo, CD138 positivo, CD20 
positivo fraco, CD3 negativo, CD34 negativo, CD56 positivo em raras células, Kappa positivo, Lambda negativo, Mieloperoxidase nega-
tivo) favoreceram a hipótese clínica de plasmocitoma. As manifestações cutâneas do MM surgem mais comumente em estágios mais 
avançados da doença. Os PCS são resultado da infiltração cutânea por células plasmocitárias neoplásicas. Se apresentam como placas 
ou nódulos eritemato-violáceos endurecidos localizados na cabeça, no tronco e/ou nos membros. Anatomopatológico é necessário para 
o diagnóstico, sendo o estudo imunohistoquímico fundamental. A presença de positividade para CD138 define a presença de células de 
linhagem plasmocitária. A imunomarcação para cadeias kappa ou lambda indica processo clonal das células, diferenciando de estados 
inflamatórios. Cenário de prognóstico ruim, com indicação de tratamento paliativo.
Considerações Finais ou Conclusões: Até o momento, não encontramos descrição ultrassonográfica de PCS na literatura. Sua caracte-
rização é importante para auxiliar na investigação diagnóstica e nos diagnósticos diferenciais.
Palavras Chave: Plasmocitoma, Mieloma Múltiplo, Ultrassonografia, Anormalidades da Pele.

ID: 60
Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: Sostizzo, F N;  Roos, F G; Parise, E S; Cunha, A C; Requia, J C; Bugin, A C K.  
Título: CARACTERÍSTICAS DA AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA ATRAVÉS DO DOPPLER EM UM FETO COM TRIPLOIDIA (69, XXX)
Objetivos: a triploidia está presente em 2 a 3% das gestações e caracteriza-se pela presença de 69 cromossomos. Nosso objetivo foi 
descrever as características da avaliação ultrassonográfica através do Doppler em um feto com triploidia.
Descrição do Caso: a paciente era uma gestante de 34 anos em sua quinta gestação. A ultrassonografia morfológica, realizada com 23 
semanas, mostrou feto único com micrognatia. A avaliação pelo Doppler revelou uma resistência da artéria uterina esquerda de 0,73, da 
artéria uterina direita, de 0,72 e da artéria umbilical (AU), de 0,70. Além disso, verificou-se AU única, incisura protodiastólica bilateral 
em ambas artérias uterinas, e medida dos ossos longos dos membros inferiores abaixo do percentil 5. O peso fetal estimado (PFE) era 
de 316 gramas. O cariótipo fetal foi compatível com triploidia (69,XXX). A ressonância magnética fetal mostrou oligodrâmnio, aparente 
alteração na morfologia dos bulbos oculares, micrognatia, grave cifose e hipoplasia pulmonar. Os membros pareciam afilados, com pés 
tortos congênitos. A ultrassonografia obstétrica realizada no dia do nascimento, com 27 semanas, mostrou que o feto permanecia com 
PFE no percentil 5. Havia também incisura protodiastólica e aumento da resistência de ambas as artérias uterinas. A criança nasceu de 
parto cesáreo, pesando 540g, com escores de Apgar de 3/5/7. Ela foi a óbito no primeiro dia de vida.
Diagnóstico e Discussão: a maior parte dos casos de triploidia evolui para aborto espontâneo ainda no período embrionário. En-
tretanto, esses fetos podem sobreviver até estágios mais avançados da gestação, casos que frequentemente apresentam crescimento 
intrauterino restrito. A avaliação ultrassonográfica também mostrou a presença de incisura protodiastólica bilateral nas artérias uterinas 
após a 26ª semana de gestação, o que sugere insuficiência no crescimento placentário, o que pode ter contribuído para o retardo do 
crescimento fetal observado.
Considerações Finais ou Conclusões: alguns fetos com triploidia sobrevivem até estágios mais avançados da gestação, sendo que 
frequentemente apresentam crescimento intrauterino restrito, como aconteceu em nosso caso.
Palavras Chave: triploidia, ultrassom fetal, cariótipo

ID: 10
Área: USG em Medicina Interna
Autores: Martins, M C M;  Martins, N C.
Título: Carcinoma anaplásico de tireóide coexistindo com carcinoma papilífero
Objetivos: O carcinoma anaplásico da tireóide é um tumor raro (1,5 a 2% dos tumores), e agressivo, que afeta principalmente mulheres 
com idade acima de 60 anos. Acredita-se que esse tumor surja em razão da perda da diferenciação em carcinomas bem diferenciados da 
tireóide.  O diagnóstico diferencial do carcinoma anaplásico compreende os carcinomas medulares e pouco diferenciados, bem como os 
sarcomas, carcinoma de células escamosas, linfomas e tireoidite fibrosante crônica.
Descrição do Caso: MCR, 92 anos, encaminhada para realizar ultrassonografia cervical, por nodulação aparente em região cervical direi-
ta. Referia tireoidectomia parcial há 22 anos, por carcinoma folicular de tireóide. Ao exame físico, volumosa nodulação na região cervical, 
de consistência pétrea, e contornos bocelados. Realizada ultrassonografia cervical, que evidenciou formação nodular hipoecogênica em 
loja tireoidiana direita, de padrão sólido, limites imprecisos, e textura grosseiramente heterogênea; media, aproximadamente, 4,0 x 3,0 
x 3,2 cm, e possuía vascularização periférica e central, esta predominando - Chammas IV, TI-RADS 4.
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Diagnóstico e Discussão: Realizada PAAF (Punção Aspirativa por Agulha Fina), sem intercorrências. O diagnóstico citopatológico foi de 
CARCINOMA ANAPLÁSICO SURGINDO EM CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREÓIDE, categoria diagnóstica VI de Bethesda.  A análise imuno
-histoquímica mostrou mudança de padrão de diferenciação celular durante a evolução da doença.
Considerações Finais ou Conclusões: A coexistência de componente bem diferenciado e do carcinoma anaplásico sugere disdife-
renciação de um câncer de tireóide bem diferenciado, pré existente, por meio de um processo multifísico da carcinogênese (RIVERO et 
al, 2009). A maioria dos pacientes apresenta sintomas de extensão do carcinoma, como dispnéia, disfagia, tosse e rouquidão. A taxa 
de sobrevivência média dos pacientes é de cinco meses, e quase 50 % dos casos apresentam metástases a distância no momento do 
diagnóstico.
Palavras Chave: Carcinogênese, Carcinoma Anaplásico da Tireóide, Câncer Papilífero da Tireóide, Diagnóstico Diferencial, Diferenciação 
Celular, Nodulação 

ID: 5
Área: USG em Medicina Interna
Autores: Martins, M C M; Martins, N C.
Título: Carcinoma papilífero de tireóide
Objetivos: O carcinoma papilífero é o tumor maligno mais frequente da tireóide (80-85%), mas também o que possui maiores índices de 
cura; seu pico de incidência se encontra entre a terceira e quarta décadas de vida, e atinge três vezes mais o sexo feminino.
Descrição do Caso: ACPSS, 47 anos, veio realizar exame de acompanhamento de nódulo tireoidiano. Possuía laudo citológico Bethesda 
II, de 2019.  Ao exame ultrassonográfico, presença de nódulo hipoecogênico, de padrão sólido, no terço médio do lobo tireoidiano direito, 
de margens regulares, e focos ecogênicos puntiformes de permeio, medindo 1,8 x 1,1 x 1,3 cm, mais largo que alto, que apresentava 
vascularização central e periférica, ao Doppler de Amplitude ( Chammas III - TI-RADS 5). Restante do exame da região cervical sem 
alterações.
Diagnóstico e Discussão: Foi submetida a PAAF (punção aspirativa por agulha fina), com diagnóstico citológico de carcinoma papilífero 
de tireóide - sistema Bethesda categoria VI. Realizou tireoidectomia total, sem intercorrências.
Considerações Finais ou Conclusões: O comportamento do carcinoma papilífero de tireóide é de baixo grau de malignidade, com 
crescimento lento, e as microcalcificações constituem uma das suas características sonográficas mais marcantes.
Palavras Chave: Carcinoma, Comportamento, Incidência, Tireoidectomia, Crescimento

ID: 49
Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: Amaral, W N d;  Alves, D A M B;  Junior, W S B;  Fernandes, L J H. 
Título: CISTOADENOMA MUCINOSO EM COEXISTÊNCIA COM TUMOR DE BRENNER NO OVÁRIO: RELATO DE CASO
Objetivos: Recentemente, operou-se um cistoadenoma mucinoso associado a um tumor de Brenner, dois tumores de baixo potencial 
de malignidade e que representam uma mínima parcela dos casos de tumores ovarianos, justificando a relevância deste estudo para a 
literatura. 
Descrição do Caso: N.N.A, feminino, 79 anos, sem queixas ginecológicas. A paciente iniciou com um quadro suspeito de COVID-19 e 
realizaram-se exames para confirmar o diagnóstico, os quais foram negativos. Durante a investigação, foi feita uma ultrassonografia 
pélvica endovaginal, a qual evidenciou um nódulo sólido cística no ovário esquerdo. Na ressonância magnética do abdome, também foi 
encontrado um nódulo sólido na adrenal esquerda, indicando um possível adenoma. Assim, a laparoscopia confirmou uma tumoração 
no ovário esquerdo e prosseguiu-se com uma anexectomia esquerda, na qual a biópsia confirmou que o cisto seroso era benigno e o 
estudo histopatológico de parafina revelou tumor sólido cístico de ovário esquerdo de 4 cm compatível com Cistadenoma mucinoso 
associado a Tumor de Brenner benigno.
Diagnóstico e Discussão: O tumor ovariano do tipo histológico mucinoso é raro, possuindo uma apresentação clínica diferente das 
demais neoplasias do ovário, pois manifestam crescimento rápido, atingem grandes volumes e podem evoluir para o desenvolvimento 
de pseudomixoma peritoneal. Associados aos cistoadenomas mucinosos, frequentemente encontram-se tumores benignos de Brenner, 
também raros, tal qual foi observado no caso relatado. Os exames de imagem mais eficientes para o reconhecimento incluem: a ul-
trassonografia que é o método mais utilizado, permitindo a análise da delineação anatômica e a relação morfológica da massa anexial 
com as estruturas próximas. Assim como, a ressonância magnética que garante a visualização da massa em três dimensões, delineação 
precisa dos tecidos circunvizinhos e a caracterização da composição tissular da região abordada, tornando-a mais vantajosa. Após a 
análise dos exames de imagem, optou-se por realizar uma laparotomia que confirmou a presença dos tumores e prosseguiu com uma 
anexectomia esquerda.
Considerações Finais ou Conclusões: O cistoadenoma mucinoso e o tumor de Brenner são entidades ovarianas de origem epitelial 
raras e apresentam grande valor científico. Por terem apresentação clínica assintomática, costumam ser identificados acidentalmente em 
exames de imagem, como a ultrassonografia e da ressonância magnética.
Palavras Chave: Cistoadenoma mucinoso; Tumor de Brenner

ID: 78
Área: USG Geral
Autores: Rezende, M A S;  Amorim, B O; Goes, G.
Título: CONTRIBUIÇÃO DA ULTRASSONOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DAS LESÕES CUTÂNEAS VASCULARES TUMORAIS EM CRIANÇAS
Objetivos: Avaliar imagens ultrassonográficas de tumores cutâneos vasculares em crianças.
Método: Trata-se de revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens de artigos em inglês publicados nos últimos 10 anos, 
através da estratégia de busca “((Skin Diseases) OR (Skin Abnormalities) OR (Skin and Connective Tissue Diseases) OR (Skin Neoplasms) 
OR (Neoplasms, Adnexal and Skin Appendage)) AND (ultrasound OR ultrasonography)”, realizada no PubMed. Selecionou-se os artigos 
que estava de acordo com o objetivo desse estudo.
Discussão e Apresentação das Imagens: O hemangioma infantil durante a fase proliferativa se mostra na US como uma massa 
bem definida no tecido subcutâneo. Tem ecogenicidade variável e o Doppler colorido mostra aumento do fluxo vascular interno. Após 
atingir seu tamanho máximo, o hemangioma entra na fase involutiva, caracterizada pela diminuição do tamanho, aumento da ecoge-
nicidade e diminuição do fluxo vascular interno. Ao nascer, é mais comum observar a presença de hemangiomas congênitos, porém são 
relativamente raros. Na US, frequentemente mostra ecogenicidade não homogênea com vasos intralesionais relativamente grandes. O 
hemangioma capilar lobular é uma lesão vascular cutânea de crescimento rápido com sangramento, comum em pacientes com mais 
de 6 meses. Na US, eles tendem a serem a ser pequenos em tamanho, hipoecogênicos e mostram aumento do fluxo vascular com alta 
velocidade no Doppler colorido. O hemangioendotelioma kaposiforme é uma neoplasia vascular localmente agressiva com padrão de 
crescimento infiltrativo. Na US, apresenta-se como uma lesão heterogênea, mal definida, que pode ser focal ou difusa, confinada à 
gordura subcutânea ou envolvendo todos os planos de partes moles.
Considerações Finais ou Conclusões: Ao analisar os tipos de tumores vasculares, foi possível identificar que a ultrassonografia é muito 
importante na detecção de doenças. Aliado ao exame físico e a clínica ele é capaz de fornecer um diagnóstico específico e identificar se 
existe a necessidade de realizar mais exames complementares, contribuindo, portanto, com melhor conduta e evolução em crianças.
Palavras Chave: Ultrassonografia, Dermatologia, Tumores vasculares

ID: 4
Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: Mendonça, M;  Panerari, R; Junior, D R; Shiguetomi, S;  Cardoso, R;  Habib, V V F. 
Título: Diagnóstico de fenda palatina por ressonância magnética: Aplicabilidade no diagnóstico complementar em medicina fetal – 
Relato de caso.
Objetivos: Demonstrar em um relato de caso, os principais sinais radiológicos na Ressonância magnética no diagnóstico da fenda pala-
tina intra útero e correlacionar com achados US. Vamos demonstrar ainda o protocolo de RM especifico para esse tipo de malformação.
Descrição do Caso: Relato de um caso em que foi possível com o uso da ressonância magnética na medicina fetal, complementar 
o diagnóstico de fenda palatina do feto de 30 semanas. Foram realizadas as sequências específicas para a face do feto, destacan-
do-se a hipoplasia e retração  mandibular, solução de continuidade do palato anterior à esquerda, com profundidade de 0,2 cm 
e largura de 0,4 cm, estendendo-se desde o osso maxilar, sem continuidade com a pele e aparente aumento discreto da distância 
interorbitária.
Diagnóstico e Discussão: As fissuras orofaciais, são anomalias crânio faciais de caráter congênito de grande predominância na popula-
ção, dependendo de sexo e etnia, somam por volta de 1,5 casos a cada 1.000 bebês nascidos vivos. Seu diagnóstico através dos exames de 
imagem é de grande importância, para o aconselhamento pré natal, planejamento neonatal e obstétrico do bebê, assim como o preparo 
psicológico dos pais e equipe que irá realizar o parto. A ressonância magnética fetal vem sendo usada desde 1983 e já tem um papel bem 
estabelecido no diagnóstico de diversas mal formações fetais.
Considerações Finais ou Conclusões: Com o avanço de novas técnicas e protocolos físicos de ressonância obstétrica, atualmente é 
possível obter imagens com melhor qualidade e em menor tempo, reduzindo dessa forma os artefatos de movimento por parte dos fetos. 
Nos dias atuais, podemos considerar a ressonância magnética fetal um excelente exame para complementação diagnóstica de patologias 
evidenciadas nos estudos ultrassonográficos.
Palavras Chave: Fenda Palatina, RM, malformação orofacial, US
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Autores: Rezende, M A S; Amorim, B O; Goes, G.  
Título: DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRÁFICO DAS LESÕES CUTÂNEAS VASCULARES NÃO TUMORAIS EM CRIANÇAS
Objetivos: Estudar as imagens ultrassonográficas de lesões sólidas vasculares não tumorais em crianças.
Método: Trata-se de revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens de artigos em inglês publicados nos últimos 10 anos, 
através da estratégia de busca “((Skin Diseases) OR (Skin Abnormalities) OR (Skin and Connective Tissue Diseases) OR (Skin Neoplasms) 
OR (Neoplasms, Adnexal and Skin Appendage)) AND (ultrasound OR ultrasonography)”, realizada no PubMed. Selecionou-se os artigos 
que estava de acordo com o objetivo desse estudo.
Discussão e Apresentação das Imagens: A malformação vascular (MV) foi observada na US como uma massa bem definida e com 
aspecto espongiforme. Podem ter níveis líquidos internos devido ao fluxo sanguíneo muito lento com estagnação do sangue e formação 
de níveis de hematócrito. Já a malformação linfática é dividida em macrocística, microcística e mista. As macrocísticas são compostas por 
cistos maiores que 1-2 cm e aparecem na US como cistos multisseptados e diminuíram de tamanho com aspiração ou escleroterapia. A 
malformação linfática microcística geralmente aparece como lesões hiperecogênicas sólidas, devido a numerosos pequenos cistos que 
são difíceis de serem individualizados.
Considerações Finais ou Conclusões: O diagnóstico correto de lesões vasculares não tumorais nas crianças muitas vezes é difícil e 
precisa de uma avaliação cautelosa. A ultrassonografia auxilia e facilita esse diagnóstico, viabilizando a conduta adequada e a melhor 
evolução clínica e pós-tratamento.
Palavras Chave: Ultrassonografia, Dermatologia, Lesão vascular não tumoral.
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Autores: Souza , V R;  Telles , J A B; Rosa , R F M;  Sanson, L N;  Pires , M C;  Camargo Junior , C.  
Título: DISGENESIA GONADAL PURA XY DIAGNOSTICADA APÓS A DESCOBERTA DE UMA LESÂO EXPANSIVA ABDOMINAL
Objetivos: A disgenesia gonadal pura XY (DGP XY) é um distúrbio do desenvolvimento sexual que acomete 1 a cada 80.000 indivíduos. 
Nosso objetivo foi relatar uma paciente em que a descoberta de um disgerminoma de ovário levou ao diagnóstico de DGP XY.
Descrição do Caso: A paciente veio encaminhada aos 20 anos de idade para avaliação por história de amenorréia primária. Apresentava 
história de telarca aos 16 anos e de pubarca com 14 anos, após início da hormonioterapia. Tinha história de dor em cólica em andar 
inferior do abdome há cerca de 2 meses, que se acompanhou de distensão abdominal. A ultrassonografia abdominal havia revelado 
a presença de uma lesão expansiva, presumivelmente sólida, hipoecoica, com vários focos hiperecogênicos no interior, medindo 3,5 
cm X 2,5 cm X 2,5 cm. A paciente apresentava aumento dos níveis de LH e FSH e baixos de estradiol. Ela era filha de pais jovens e não 
consanguíneos. Não havia outros casos similares na família. Ao exame físico, a paciente apresentava estatura de 160 cm, peso de 55 Kg 
e perímetro cefálico de 56,5 cm, envergadura de 166 cm, palato alto, orelhas em abano e cúbito valgo O seu cariótipo revelou a presença 
de uma constituição cromossômica masculina normal (46,XY). A paciente foi submetida à cirurgia de gonadectomia bilateral, sendo que 
o anatomopatológico da lesão do anexo esquerdo foi compatível com disgerminoma de ovário.
Diagnóstico e Discussão: A DGP XY caracteriza-se pela presença de genitais externos e internos femininos, apesar do cariótipo ser 
masculino normal (46,XY). O risco de desenvolver um tumor gonadal nestes casos, como visto em nossa paciente, é de 15 a 35%. E ele 
aumenta com a idade.
Considerações Finais ou Conclusões: Para casos diagnosticados com DGP XY é crucial a realização de gonadectomia profilática bila-
teral o mais precoce possível, pelo risco de malignização gonadal. Além disso, é importante lembrar da possibilidade desta condição em 
indivíduos com características femininas e que desenvolveram um tumor das gônadas, tal como o disgerminoma.
Palavras Chave: para casos diagnosticados com DGP XY é crucial a realização de gonadectomia profilática bilateral o mais precoce 
possível, pelo risco de malignização gonadal. Além disso, é importante lembrar da possibilidade desta condição em indivíduos com 
características femininas e que desenvolveram um tumor das gônadas, tal como o disgerminoma.

ID: 81
Área: Outras áreas de interesse relacionadas à USG diagnóstica: Bioética e Gestão em Saúde
Autores: ALVES, D A M B; Lima, E H S; Souza, K D O G; Amaral Filho, W N; Amaral, W N.
Título: DISPLASIA TANATOFÓRICA: A IMPORTÂNCIA DA ULTRASSONOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO
Objetivos: Introdução: A displasia tanatofórica (DT) é uma condrodisplasia esquelética rara e fatal. É causada por mutações autossô-
micas dominantes do fator de crescimento do fibroblasto receptor 3 (FGFR3). O diagnóstico é feito a partir da ultrassonografia fetal. A 
redução volumétrica da caixa torácica e a hipoplasia pulmonar são as principais causas da insuficiência respiratória que levam o neonato 
ao óbito. Objetivos: O relato tem como objetivo apresentar um caso de displasia tanatofórica e mostrar como a ultrassonografia auxilia 
no diagnóstico precoce. 
Descrição do Caso: Paciente S.G.V, feminino ,36 anos,G1P0A0. Realizou o exame Ultrassonográfico morfológico com 20 semanas de 
gestação , no qual observou- se no feto displasia óssea, lesão cerebral grave, hipoplasia torácica e pielectasia bilateral, alterações que 
caracterizam o quadro de nanismo tanatofórico.
Diagnóstico e Discussão: A displasia tanatofórica é uma condrodisplasia letal. São descritos dois subtipos da doença: o tipo I, constitu-
ído por fêmur curto e encurvado; e o tipo II, apresentado como fêmur mais retilíneo e crânio em folha de trevo. A ultrassonografia fetal é 
o método de escolha no que tange o diagnóstico de displasias ósseas, incluindo a tanatofórica. O exame avalia o grau do encurtamento 
ósseo e a sua proporcionalidade, assim como as relações biométricas, o líquido amniótico e a forma dos ossos longos. A investigação de 
fraturas, de angulações anormais e da densidade mineral óssea a partir deste método também contribui para o diagnóstico diferencial 
da doença . Ademais, com o advento do ultrassom tridimensional, houve uma ampliação da capacidade de visualizar anormalidades 
estruturais no feto. No caso em questão, utilizou-se o ultrassom morfológico em 4D, o qual estabeleceu o diagnóstico da anomalia fetal 
na vigésima semana da gestação. 
Considerações Finais ou Conclusões: A evolução e o domínio de novas tecnologias aplicadas à ultrassonografia, como o Doppler e 
a ultrassonografia volumétrica (3D/4D), tem aumentado a acurácia do método no rastreio e no diagnóstico das malformações fetais. 
Possibilita-se, assim, um diagnóstico cada   vez mais precoce, garantindo a elaboração de uma conduta obstétrica mais individualizada e 
adequada a fim de prevenir potenciais complicações e conceder o devido suporte psicológico à gestante. 
Palavras Chave: Displasia Tanatofórica; Ultrassonografia; Diagnóstico Pré-Natal
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Autores: RAMIRO, A C M; FURTADO, A M O;  MENESES, A A; MALLMANN, F W;  ARDEO, F M; NETTO, J P S.
Título: DISPOSITIVO INTRAUTERINO TÓPICO E GESTAÇÃO: RELATO DE CASO
Objetivos: A gestação em usuárias de dispositivo intrauterino (DIU) é um evento raro, mas associado a um aumento nas complicações 
como gestação ectópica, aborto espontâneo, parto pré-termo e corioamnionite. O ultrassom transvaginal (USTV) é o exame indicado 
para avaliar o posicionamento do DIU. Em casos de gestação, a determinação da relação do DIU com o saco gestacional (SG) e o colo 
uterino é fundamental para a conduta médica.
Descrição do Caso: Paciente 25 anos, primigesta, em uso de DIU não hormonal há 1 ano, assintomática, apresentando atraso mens-
trual e teste de gravidez positivo. Fez acompanhamento ultrassonográfico em clínica privada a partir de 5 semanas de gestação. No 
primeiro exame observou-se DIU tópico, sem rotações ou distorções, ao lado de SG regular, bem inserido no fundo da cavidade uterina. 
Retornou com 7 semanas, com embrião vivo, e DIU posterior ao saco gestacional, distando 1,0 cm do orifício interno (OI) do colo. Foi 
avaliada pela última vez no serviço com 13 semanas, com feto sem alterações morfológicas visíveis, placenta anterior alta e o DIU 
ainda acima do OI do colo. Com 15 semanas evoluiu com bolsa rota e sinais clínicos e laboratoriais de corioamnionite. O processo de 
abortamento foi induzido com misoprostol. Após a expulsão fetal e placentária foi submetida a curetagem uterina. Teve alta após 72 
horas de antibioticoterapia venosa em boas condições clínicas.
Diagnóstico e Discussão: A gestação tópica com DIU posterior ao saco gestacional e acima do OI do colo não permite sua retirada, 
aumentando as chances de complicações. Quando possível, essa conduta deve ser tomada, pois reduz, apesar de não impedir, tais des-
fechos obstétricos.
Considerações Finais ou Conclusões: A avaliação de usuárias de DIU pode ser feita com o USTV bidimensional. Porém, a avaliação 
com o USTV 3D aumenta a sensibilidade de detecção de rotação e perfuração miometrial, principalmente em pacientes com queixa de 
cólicas, sangramento e US convencional descartando DIU mal localizado. Além disso, nos raros casos de gestação tópica com DIU, o USTV 
3D auxilia a melhor localizá-lo em relação ao saco gestacional e colo uterino.
Palavras Chave: Ultrassonografia Pré-Natal, ultrassom, DIU, gestação
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Autores:  Cunha , A C d C; Yamada, D A; Favero , M F; Sostizzo, F N;  Kelsch , E F; Rosa , R F M.  
Título: DISTÚRBIO DA DIFERENCIAÇÃO SEXUAL EM UMA PACIENTE COM DISPLASIA CAMPOMÉLICA E CONSTITUIÇÃO 46,XY:
Objetivos: relatar o caso de uma paciente com displasia campomélica, salientando a sua relação com o sexo reverso e o risco de ma-
lignização gonadal.
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Descrição do Caso: LSJ é a primeira filha de pais não consanguíneos. Ela nasceu a termo por cesariana, pesando 2.780 kg, e com escores 
de Apgar de 5 e 8. Após o nascimento, necessitou-se realizar intubação orotraqueal e fazer uso de ventilação mecânica. A criança era fe-
notipicamente feminina e possuía dolicocefalia, fenda palatina, micrognatia, dedos curtos com clinodactilia dos quintos dedos das mãos, 
fossetas pré-tibiais e pé torto congênito bilateral. As radiografias mostraram a presença de 11 pares de costelas, cifoescoliose, hipoplasia 
dos ossos pélvicos, luxação de quadris, encurvamento dos fêmures e das tíbias e hipoplasia das fíbulas. A ultrassonografia pélvica revelou 
a presença de útero; contudo, as gônadas não foram identificadas. O estudo cromossômico mostrou um cariótipo 46,XY. Devido a isto, 
indicou-se realização de gonadectomia profilática, devido ao risco aumentado de malignização gonadal. Contudo, o paciente evoluiu 
com piora do quadro respiratório e acabou indo ao óbito no quarto mês de vida.
Diagnóstico e Discussão: a displasia campomélica é uma doença genética rara associada a mutações no gene SOX9. Ela cursa com 
alterações importantes do desenvolvimento esquelético, em especial encurtamento e arqueamento dos ossos longos.
Considerações Finais ou Conclusões: O sexo reverso pode estar presente entre os indivíduos com constituição cromossômica mascu-
lina 46,XY, uma vez que mutações no gene SOX9 podem levar, além da presença de alterações ósseas, a diferentes graus de disgenesia 
gonadal. Nestes casos, as gônadas devem ser profilaticamente removidas devido ao risco aumentado de gonadoblastoma.
Palavras Chave: Ultrassonografia, Displasia Campomélica, Transtorno 46,XY do Desenvolvimento Sexual.
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Autores: Ferrari, M L; Rodrigues, E F; Lima, T F M; Simião, A L; Neto, A G; Colpas, P T.
Título: DOCUMENTAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DE ALTA FREQUÊNCIA E POWER DOPPLER DO GRANULOMA PIOGÊNICO (HEMANGIOMA 
CAPILAR LOBULAR).
Objetivos: Granuloma piogênico ou hemangioma capilar lobular, é um tumor vascular comum, adquirido e benigno. Resulta de um 
desequilíbrio de fatores pró e anti-angiogênicos, após traumas, medicamentos, infecções e malformações vasculares preexistentes, além 
de fatores hormonais associados.
Descrição do Caso: Homem, 83 anos, submetido a exérese de carcinoma espinocelular bem diferenciado, na ponta nasal. Após 5 meses 
do procedimento, houve crescimento de nodulação exofítica e pulsátil no local da cicatriz. Durante o período, apresentou um episódio de 
sangramento exuberante da lesão. Realizado Ultrassom de Alta Frequência (USAF) com a hipótese diagnóstica de granuloma piogênico. 
O exame demonstrou nodulação subepidérmica bem definida, hipoecogênica, com áreas de hiperecogenicidade de permeio; Doppler 
evidenciou massa nodular altamente vascularizada, com grande vaso arterial no interior da nodulação. Paciente foi submetido a shaving 
da lesão com eletrocoagulação da base. Procedimento sem intercorrências e sem evidência de recidiva até o momento.
Diagnóstico e Discussão: O diagnóstico do granuloma piogênico pode ser realizado pela clínica. Inicia como pápula eritematosa de 
crescimento exofítico variável, em semanas ou meses. A superfície costuma ser friável e apresentar sangramentos esporádicos. A histolo-
gia demonstra agregados lobulares de vasos capilares, com cada lóbulo contendo um vaso alimentador central. Em alguns casos, o USAF 
pode auxiliar no diagnóstico além de programar a melhor terapêutica. Os achados típicos são de massa bem delimitada, hipoecogênica, 
altamente vascularizada.
Considerações Finais ou Conclusões: Essas lesões não têm potencial maligno. No entanto, como não regridem espontaneamente e 
podem sangrar, ulcerar ou serem cosmeticamente desfigurantes, podem necessitar de tratamento. A ressecção parcial por shaving ou 
curetagem pode levar a recorrência no futuro; portanto, a excisão primária completa é preferida.
Palavras Chave: granuloma piogênico; ultrassom de alta frequência; ultrassom dermatológico; lesões vasculares; Power Doppler.
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Autores: Cenzi, A G; França, B F F; Salviano, J B C Baccarin , M C;  Oliveira, T T P;  Moura, T F.
Título: ECTOPIA RENAL CRUZADA, DIAGNÓSTICO EM ULTRASSOM OBSTÉTRICO DE ROTINA: RELATO DE CASO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Objetivos: Malformações urinárias estão presentes em 3% dos nascimentos, sendo 30% das anomalias detectadas na ultrassonografia 
(USG) de pré-natal. O rim ectópico é a mais comum dentre elas, já a ectopia renal cruzada apresenta uma ampla variação de incidência 
na literatura. Ainda que seja um considerado incidentaloma, a suspeição diagnóstica deve ocorrer quando há artéria umbilical única. O 
objetivo deste relato é incentivar a busca ativa na USG por malformações, pois tal achado pode justificar alterações clínicas e proporcionar 
terapêuticas precoces.
Descrição do Caso: I.S.N, 24 anos, G3P1A1, sem comorbidades. Durante ultrassonografia obstétrica com 30 semanas e 5 dias de ges-
tação, evidenciou-se feto do sexo masculino com artéria umbilical única, loja renal esquerda vazia, rim direito tópico e rim esquerdo 
caracterizado abaixo do rim direito, com aparente fusão dos polos renais, sem demais alterações morfológicas, inclusive em avaliação 
de ecocardiograma fetal posteriormente. Paciente evoluiu para parto vaginal com 38 semanas, sendo realizada avaliação ecográfica no 
recém-nascido que confirmou o diagnóstico de ectopia cruzada do rim esquerdo com fusão renal.
Diagnóstico e Discussão: A incidência de ectopia renal cruzada apresenta discordância na literatura, variando de 1:1000 a 1:7000 
nascimentos, muito por seu subdiagnóstico na prática clínica. Esta condição decorre da falha da migração embriológica e da não rotação 
lateromedial dos rins. A ectopia direita do rim esquerdo é mais comum do que a contralateral, com predominância no sexo masculino 
(2:1). Em 90% dos casos, há fusão do polo inferior do rim normal e o superior do ectópico. Este diagnóstico pode ser feito ainda intra 
útero através da USG morfológica (idealmente 20-24 semanas), mas também em avaliações obstétricas posteriores. A presença de ar-
téria umbilical única deve motivar investigação direcionada de anomalias renais, as quais estão presentes em 18-84% dos casos. Após o 
nascimento, os exames indicados são: urografia excretora, USG ou tomografia, sendo a primeira indispensável.
Considerações Finais ou Conclusões: A USG é um método adequado para o rastreamento e detecção de malformações renais. Embora 
o período recomendado para tal finalidade seja entre 20-24 semanas, é função do ultrassonografista realizar a busca ativa por tais acha-
dos mesmo em período subsequentes, principalmente diante da evidência de artéria umbilical única.
Palavras Chave: rim fundido, anormalidades urogenitais, ultrassonografia pré-natal, malformações congênitas urogenitais
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Autores: Souza , V R; Telles , J A B; Rosa , R F M; Andrade , J P; Pires , M C;  Camargo Junior , C.
Título: ECTRODACTILIA EM UM FETO APRESENTANDO ONFALOCELE: ACHADOS PRÉ E PÓS-NATAIS E SUA POSSÍVEL ASSOCIAÇÃO
Objetivos: A onfalocele é uma anormalidade do fechamento da parede abdominal no cordão umbilical, cujo defeito encontra-se enco-
berto por uma membrana. O objetivo foi relatar o caso de ocorrência concomitante de onfalocele e de ectrodactilia, ressaltando os seus 
achados pré- e pós-natais, e sua possível associação.
Descrição do Caso: A paciente era uma gestante em sua primeira gestação. Ela foi encaminhada para avaliação em um serviço de medi-
cina fetal pelo achado de onfalocele associada a um cisto de cordão umbilical em uma ultrassonografia morfológica fetal. A ressonância 
magnética realizada posteriormente foi concordante com os achados do estudo ultrassonográfico, evidenciando um defeito da parede 
abdominal recoberto por membrana, contendo parte do fígado e vesícula biliar, além de um cisto de cordão umbilical localizado na 
porção cranial dessa lesão. A ecocardiografia fetal revelou uma comunicação interventricular pequena, sem repercussão hemodinâmica. 
O cariótipo fetal foi normal (46,XX). O parto foi feito por via cesárea, com 39 semanas e 1 dia de gestação. A criança nasceu pesando 3.600 
gramas e apresentando escore de Apgar 7 no primeiro minuto e 9 no quinto. Na avaliação do recém nascido, identificou-se ausência do 
segundo, terceiro e quarto dedos na mão esquerda, caracterizando uma ectrodactilia. No mesmo dia, realizou-se intervenção cirúrgica, 
com redução completa da onfalocele.
Diagnóstico e Discussão: A onfalocele está presente dentro do espectro de algumas síndromes, ou associada a outras malformações. A 
síndrome mais comum é a trissomia do cromossomo 18 (Síndrome de Edwards), e, no caso da malformação, a cardiopatia congênita. Em 
nossa revisão da literatura, encontramos 4 relatos descrevendo pacientes apresentando concomitantemente onfalocele e ectrodactilia, 
um defeito de membro também conhecido como mão, ou pé “em lagosta”. A ectrodactilia caracteriza-se pela ausência de um ou mais 
dedos centrais das mãos ou dos pés. A condição mais comum relacionada à presença de onfalocele e ectrodactilia, nos casos com um 
diagnóstico, foi a síndrome EEC (ectrodactilia, displasia ectodérmica e fendas labiopalatinas).
Considerações Finais ou Conclusões: A associação entre onfalocele e ectrodactilia se mostrou rara. Alguns casos não possuem uma 
etiologia definida. Mas naqueles em que o diagnóstico foi realizado, destaca-se a síndrome EEC.
Palavras Chave: Onfalocele, Ectrodactilia, cisto de cordão umbilical, defeito da parede abdominal, trissomia do cromossomo 18.
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Autores: Amaral, W N d; Fernandes, L J H;  Alves , D A M B;  Simões , J C A. 
Título: GRANDE MIOMATOSE: RETIRADA DE 121 TUMORES COM PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE
Objetivos: No período reprodutivo, miomas uterinos são os tumores benignos mais comuns entre mulheres. Tamanho, quantidade e 
localização desses tumores afetam a sintomatologia. A manifestação mais comum é sangramento uterino anormal, geralmente por 
sangramento menstrual aumentado; podendo associar-se a dismenorréia e sintomas de compressão de órgãos pélvicos. O diagnóstico 
de miomas costuma ser pela ultrassonografia. O tratamento é guiado pelas características dos tumores, sintomas referidos e pelo desejo 
da paciente em preservar a fertilidade ou o útero.
Descrição do Caso:  M.L.B.R.B., feminino, 32 anos, queixou-se de dor abdominal, hemorragia uterina anormal e aumento importante 
do volume abdominal. Realizou-se uma histeroscopia cirúrgica, que detectou presença de miomas uterinos na cavidade endometrial, 

sem alterações cervicais e tubárias. Ao notar a presença de muitos miomas, a cirurgia foi convertida para laparotomia à pfannenstiel e 
feito miomectomia, com revisão da cavidade peritoneal e hemostasia. Foram retirados ao todo 121 miomas uterinos com preservação 
do útero. 
Diagnóstico e Discussão: Os miomas são tumores pélvicos sólidos benignos que acometem grande parte das mulheres em idade 
reprodutiva. Atualmente, constituem a principal indicação de histerectomia devido à morbilidade associada. A ultrassonografia (USG) 
é o exame de imagem de primeira linha na suspeita de miomas e apresenta alta sensibilidade e especificidade no diagnóstico dessa 
condição. No entanto, a ressonância magnética segue sendo o método de imagem mais fidedigno, permitindo diagnóstico, mapeamento 
e caracterização dos miomas uterinos, distinguindo condições benignas das malignas. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico, e essa 
escolha deve considerar o tamanho, a localização e o desejo da paciente de preservação da fertilidade. A histerectomia e miomectomia 
são as intervenções mais realizadas devido à eficácia com relação ao tumor e à sintomatologia.
Considerações Finais ou Conclusões: Os miomas são tumores pélvicos que, ao terem apresentação clínica sintomática, requerem 
intervenção. Os exames de imagem - ultrassonografia e ressonância magnética- são grandes aliados no diagnóstico desta patologia. 
A histerectomia é o único tratamento definitivo, mas com a desvantagem de comprometer definitivamente a fertilidade. A paciente 
em questão optou por seguir com a miomectomia para preservar o útero, mesmo apresentando uma imensa quantidade de miomas. 
Palavras Chave: Leiomioma; Preservação da fertilidade.

ID: 7
Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: Ferreira, A C; Brandão, G K R; Ribeiro, F C M, Furtado, A M d O, Lima, C A S.
Título: HAMARTOMAS MAMÁRIOS: A IMPORTÂNCIA DA ULTRASSONOGRAFIA PARA O   DIAGNÓSTICO
Objetivos: O objetivo deste estudo é de descrever  sobre  hamartomas mamários enfatizando a  importância da 
ultrassonografia para o diagnóstico.
Método: Revisão da literatura com artigos disponíveis na base de dados da PUBMED, entre os anos de 2002 a 2020, além da apresen-
tação de dois casos clínicos, com o intuito de ilustrar a utilização da ultrassonografia para o diagnóstico de hamartomas mamários.
Discussão e Apresentação das Imagens: Os hamartomas apresentam-se com mais frequência em mulheres na pré-menopausa e 
pode variar em tamanho de 1 a 20 cm, bem circunscritos, indolores e de crescimento lento. Muito parecido com os fibroadenomas, 
também podem aumentar de tamanho devido à presença de receptores de estrogênio e progesterona. A apresentação do hamartoma na 
utrassonografia diferem amplamente devido à acentuada variabilidade no conteúdo do tecido adiposo e fibroso. Na maioria dos casos, 
eles aparecem como nódulos sólidos, ovais, circunscritos, paralelos à pele, heterogêneos, com áreas hipoecóicas e bandas hiperecogê-
nicas, refletindo a presença de tecidos adiposo, epitelial e fibroso.  A vascularização ao Doppler colorido é ausente. Abaixo dois casos 
ilustrativos de nódulos mamários sugestivos de hamartomas, diagnosticados na escola de ultrassonografia (NEXUS) em Brasília: Caso 1: 
NDC, de 35 anos de idade, G1P1, MAC: ACO, em 23 de agosto de 2020 apresentou-se para uma avaliação de rotina, sem queixas. Informou 
que acompanha um nódulo em mama direita desde os 18 anos. Caso 2: MRS, de 49 anos, G2 P2. Veio em 23 de agosto de 2020, sem 
queixas, sem pedido médico ou sem exames anteriores.
Considerações Finais ou Conclusões: Alguns hamartomas são irreconhecíveis ecograficamente, apesar do aspecto típico mamográ-
fico e da localização topográfica evidenciada.  Diante da discordância entre esses achados, os médicos devem estar cientes de que o 
diagnóstico só pode ser preciso quando toda a massa é removida cirurgicamente e visualizada.
Palavras Chave: hamartomas mamários; diagnóstico; ultrassonografia.

ID: 21
Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: Delmanto, L R M G; Delmanto, A; Barros, R C R; Pontes, A G; Ameida-Filho, B S; Nahas, E A P.
Título: HEMATOMA SUBAMNIÓTICO NO TERCEIRO TRIMESTRE DA GESTAÇÃO: RELATO DE CASO
Objetivos: O hematoma subamniótico é um tipo de hematoma placentário localizado entre a placenta e a cavidade amniótica. Repre-
senta 4% dos hematomas intrauterinos, sendo considerado achado ultrassonográfico incomum no terceiro trimestre da gestação. O he-
matoma subamniótico é o resultado da ruptura de vasos alantocoriônicos, geralmente próximos à inserção do cordão, com sangramento 
de baixa pressão destes vasos, entre a membrana amniótica e a superfície da placenta. Apresenta-se como uma imagem hipoecóica, 
homogênea, sem fluxo ao Doppler, na superfície da placenta. Trata-se de um hematoma de incidência é baixa e correlação clínica variável, 
sendo geralmente assintomático.
Descrição do Caso: A.C., 43 anos, idade gestacional de 35 semanas, gestação proveniente de fertilização in vitro, submetida a ultrasso-
nografia de rotina obstétrica. A paciente estava assintomática. Neste exame foi observado descolamento na superfície placentária, com 
conteúdo hipoecóico, homogêneo, que apresentou movimentação durante o exame, sem fluxo ao Doppler. Este descolamento foi obser-
vado na superfície placentária em dois locais, próximo a inserção do cordão e próximo a margem placentária, com medidas de 6 cm e 10 
cm de extensão e 2,0 cm de espessura, respectivamente. A vitalidade fetal estava preservada, com Doppler normal de artéria umbilical. 
Realizado controle ultrassonográfico semanal até 37 semanas, com discreto aumento nas dimensões do hematoma.
Diagnóstico e Discussão: O risco de hematoma subcoriônico e desfecho negativo é maior em pacientes submetidas a fertilização in 
vitro, história anterior de abortamento e idade maior que 35 anos. Estes fatores que podem estar relacionados a possível deficiência 
ou desbalanço hormonal ou endometrial.  Devido ao aumento do hematoma e risco de descolamento placentário, principalmente na 
localização próxima a margem placentária, foi indicado resolução da gestação através de cesária com 37 semanas.
Considerações Finais ou Conclusões: O hematoma subamniótico é um tipo de hematoma placentário de incidência baixa durante a 
gestação. A sua causa não está completamente estabelecida. Acredita-se que o hematoma seja um sinal ultrassonográfico precoce de 
invasão trofoblástica inadequada. A realização da ultrassonografia obstétrica com adequada e minunciosa avaliação placentária é muito 
importante, permitindo seu diagnóstico e seguimento.
Palavras Chave: hematoma placentário, hematoma subamniótico, descolamento placentário
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Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: de Oliveira, T T P; Moura, T F; Cunha, T S R; Bortoletto, J;   Salviano, J B C; França, B F F.
Título: IMPORTÂNCIA DA ULTRASSONOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS CONGÊNITA: RELATO DE CASO
Objetivos: A Sífilis é uma infecção com crescente número de casos em mulheres na menacme, refletindo diretamente nas taxas de trans-
missão vertical e, consequentemente, da sífilis congênita (SC), cuja gravidade e risco de transmissão aumenta conforme avança a idade 
gestacional. Alterações ultrassonográficas características da SC podem ser evidentes após 18-20 semanas, demonstrando a importância 
do ultrassom (US) no auxílio diagnóstico e seguimento da doença.
Descrição do Caso: NDA, 22 anos, G1, IG 33+3, sem comorbidades, realizou US obstétrico durante internação por infecção urinária, que 
evidenciou discreta ascite fetal, hepatomegalia e espessamento de vesícula biliar, sem outros achados. Diante disso, foi solicitado soro-
logias para infecções congênitas (TORCHS) e constatado VDRL 1/128 (não reagente no 1º trimestre) e iniciado tratamento sob hipótese 
diagnóstica de SC, no entanto evoluiu para parto vaginal pré termo, com esquema terapêutico incompleto. Na avaliação do recém-nasci-
do, radiografia demonstrou hepatomegalia e área cardíaca aumentada, sorologia para VDRL sérica 1/256 e liquórica 1/4, diagnosticando 
neurossífilis congênita. Evoluiu com colestase por hepatite transinfecciosa, plaquetopenia e lesões oculares sugestivas de acometimento 
por sífilis. Após término do tratamento intra-hospitalar recebeu alta para acompanhamento ambulatorial.
Diagnóstico e Discussão: Gestações complicadas pela sífilis possuem risco aumentado de óbito fetal e neonatal, restrição de cresci-
mento fetal, infecção congênita, e trabalho de parto pré-termo, sendo os dois últimos evidenciados no caso relatado. O diagnóstico e 
tratamento tardios e a contaminação no segundo trimestre, também observados neste caso, elevam o risco de tais complicações. As 
alterações fetais resultam de uma resposta inflamatória ao Treponema pallidum, sendo mais incidentes após 20 semanas de gestação, 
devido à maior maturidade imunológica fetal. Deve-se suspeitar de sífilis congênita diante de achados ultrassonográficos característicos, 
sendo os mais comuns, inicialmente, placentomegalia (34%) e hepatomegalia (83%), e em fases mais tardias a anemia fetal, avaliada 
pelo Doppler da artéria cerebral média (38%), ascite (19%) e hidropisia fetal.
Considerações Finais ou Conclusões: Gestações complicadas pela sífilis têm risco aumentado de resultados adversos da infecção 
placentária e fetal. A sífilis congênita pode se expressar com alterações ao exame ultrassonográfico após a segunda metade da gestação, 
como no caso descrito, em que a hepatomegalia e ascite direcionaram e contribuíram ao diagnóstico.
Palavras Chave: Sífilis congênita; Diagnóstico por imagem; Ultrassonografia Pré-Natal; hepatomegalia.
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Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: Kelsch , E F K; Yamada , D A; Roos , F G; Oro , J A; Konopka , A L K; Cunha, A C.
Título: IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL DE ONFALOCELE JUNTAMENTE COM A DETERMINAÇÃO DO SEU CONTEÚDO E DE POS-
SÍVEIS ASSOCIAÇÕES
Objetivos: a onfalocele é um defeito da parede abdominal que ocorre na altura do cordão umbilical, onde há herniação das alças in-
testinais que ficam recobertas por membrana. Nosso objetivo foi relatar um feto com onfalocele, cujo diagnóstico foi realizado ainda no 
período pré-natal, salientando aspectos da avaliação, manejo e prognóstico.
Descrição do Caso: a gestante estava em sua segunda gravidez. Ela foi encaminhada para avaliação devido a uma onfalocele à ultras-
sonografia (US) fetal. A medida da translucência nucal era normal. Exames de rotina identificaram diabete melito gestacional. Durante 
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a avaliação, verificou-se que a mãe possuía um septo uterino. A ressonância magnética (RM) fetal demonstrou herniação de fígado, 
vesícula biliar, alças de intestino delgado e parte do estômago. Não foram reveladas alterações no cariótipo, por amniocentese, ou na 
ecocardiografia. O parto, realizado via cesariana, com recém-nascido do sexo feminino, pesando 3.235 gramas e escore de Apgar de 4 
no primeiro minuto e de 6 no quinto. A criança evoluiu com necessidade de ventilação mecânica e hospitalização em unidade de trata-
mento intensivo neonatal. No primeiro mês, foi submetida a cirurgias para fechamento do defeito de parede abdominal, desenvolvendo 
colestase, associada à nutrição parenteral total, e parada cardiorrespiratória, com reanimação bem-sucedida. Ela recebeu alta hospitalar 
com 3 meses de vida, em bom estado geral, apenas apresentando distúrbios de deglutição e sucção, necessitando uso de nutrição por 
sonda nasogástrica.
Diagnóstico e Discussão: a onfalocele é uma malformação cujo diagnóstico pode ser realizado ainda durante a gravidez, usualmente 
através da US fetal. A RM, como visto nesse caso, pôde auxiliar na avaliação do tamanho e conteúdo da onfalocele. Isto tem importantes 
implicações para o planejamento do nascimento e o tratamento cirúrgico. A cariotipagem fetal deve-se à associação da onfalocele com 
anomalias cromossômicas (30%), em especial a síndrome de Edwards.
Considerações Finais ou Conclusões: o diagnóstico de onfalocele durante a gravidez, junto com a determinação do seu conteúdo 
e de possíveis associações, como síndromes cromossômicas, são fundamentais para o melhor manejo e determinação do prognóstico, 
especialmente após o nascimento.
Palavras Chave: Ultrassom; Onfalocele; Diagnóstico Pré-natal; Ressonância Magnética; Tratamento.

ID: 84
Área: USG em Medicina Interna
Autores: Rezende, M A S; Amorim, B O; Goes, G; Dias, F G C K.
Título: LESÕES DERMATOLOGICAS CÍSTICAS DIAGNOSTICADAS PELA ULTRASSONOGRAFIA EM CRIANÇAS
Objetivos: Na dermatologia, o exame clínico muitas vezes é associado a histopatologia para então ser diagnosticada cada moléstia; 
entretanto, o exame clínico por si só pode não ser suficiente para um diagnóstico preciso, além do fato das biópsias de pele apresentarem 
morbidades associadas. Com o avanço tecnológico contínuo, essa certa limitação pôde então ser corrigida, através de tecnologias de ima-
gem auxiliares disponíveis para dermatologistas, o que auxilia e muito no diagnóstico e tratamento das comorbidades da pele. Dentre 
as tecnologias de imagens emergentes, a ultrassonografia acaba sendo a principal escolha dos profissionais de saúde, já que apresenta 
muitos benefícios, como fácil acessibilidade, sem necessidade de sedação, ausência de radiação e resolução superior para lesão de partes 
moles. Ela permite um diagnóstico específico de algumas lesões benignas típicas e ajuda a orientar investigações adicionais, pois fornece 
informações detalhadas sobre a localização da lesão, caracterização (sólido versus cístico), vascularização e compressibilidade. OBJETI-
VOS: Mostrar imagens ultrassonográficas de lesões dermatológicas císticas em crianças.
Método: Trata-se de revisão narrativa da literatura, com coletânea de imagens de artigos em inglês publicados nos últimos 10 anos, 
através da estratégia de busca “((Skin Diseases)OR (Skin Abnormalities) OR (Skin and Connective Tissue Diseases) OR (Skin Neoplasms) 
OR (Neoplasms, Adnexal and Skin Appendage)) AND (ultrasound OR ultrasonography)”, realizada no PubMed. Selecionou-se os artigos 
que estava de acordo com o objetivo desse estudo.
Discussão e Apresentação das Imagens: O diagnóstico de lesões dermatológicas em crianças, como as lesões císticas, pela ultras-
sonografia tem maior acurácia. Lesões essas como cistos de inclusão epidérmica, pilomatricoma, cistos ganglionares, abscessos, dentre 
outras afecções. Foram identificados lesões císticas, cujo aspecto ultrassonográfico apresentaram lesões bem delimitadas, ovóides, 
hipoecoica com realce acústico posterior, algumas com vascularização periférica, ecogenicidade heterogênea com focos calcificados, 
dentre outras.
Considerações Finais ou Conclusões: A US é capaz de fornecer um diagnóstico específico em algumas condições patológicas derma-
tológicas em crianças, como tumores de tecidos moles superficiais e lesões semelhantes a tumores. Dessa forma, é possível estreitar o 
diagnóstico diferencial e identificar lesões que precisam de exames de imagem ou biópsia adicionais. Sendo assim, os achados de US 
devem sempre ser considerados no contexto da apresentação clínica. 
Palavras Chave: Ultrassonografia, pele, criança, dermatologia, ferimentos e lesões

ID: 69
Área: USG Geral
Autores: Córdova Rosa, A; Martini, A; Sakuno, T; Pacheco, M.
Título: LINFOMA CENTROFOLICULAR COM INFILTRAÇÃO CUT NEA: UM RELATO ICONOGRÁFICO
Objetivos: Os linfomas cutâneos são classificados de acordo com sua origem celular células T e células B. Do ponto de vista dermato-
lógico, os de células B caracterizam-se por poucas lesões, em geral nódulos ou infiltrados, apresentando crescimento rápido. Há poucos 
relatos na literatura sobre diagnóstico de linfomas cutâneos utilizando a ultrassonografia. Nosso objetivo é colocar em evidência a Ultras-
sonografia de Alta Frequência como instrumento diagnóstico e de acompanhamento para linfomas cutâneos.
Descrição do Caso: Paciente masculino, 43 anos, com lesão no ombro esquerdo há 5 meses. Referia surgimento de linfonodomegalia 
cervical recorrente neste período. Ao exame físico apresentava nódulo eritemato-acastanhado intensamente vascularizado, com algumas 
pápulas na superfície. A lesão media 22 x 15 cm e localizava-se no ombro esquerdo, era quente, macia e elástica.  A Ultrassonografia de 
alta frequência (US-AF) de partes moles foi realizada com transdutor de 18mHz e evidenciou lesão tumoral heterogênea localizada na 
epiderme e tecido celular subcutâneo, infiltrando a musculatura adjacente e com aumento da vascularização ao SMI (Superb Micro-
vascular Imaging)  Anatomopatológico compatível com linfoma centrofolicular sistêmico. Um achado que chamou a atenção no caso foi a 
presença da Zona Grez (faixa de derme poupada entre a epiderme e o tumor) e sua tradução ultrassonográfica como uma faixa hipoecóica 
entre a epiderme e a derme acometida  Confirmado diagnóstico de Linfoma de grandes células B, com fenótipo Centrofolicular rico em 
linfócitos T, com infiltração cutânea. Paciente iniciou protocolo quimioterápico R-CHOP.
Diagnóstico e Discussão: Chama a atenção a presença de epiderme preservada e uma faixa de derme normal entre a epiderme e a 
lesão tumoral, que se traduz na histopatologia como a zona de Grenz. Esse achado, no contexto da hipótese clínica de linfoma, nos leva a 
pensar nos linfomas de células B e não nos de células T (uma vez que este último grupo apresenta como característica o epidermotropis-
mo- o acometimento da epiderme pelos linfócitos- não sendo esperado o achado da zona grenz).
Considerações Finais ou Conclusões: Colocamos em evidência a Ultrassonografia de Alta Frequência como possibilidade de instru-
mento diagnóstico e de acompanhamento para linfomas cutâneos. Destacamos a importância da correlação entre a ultrassonografia e a 
histopatologia, como a tradução ultrassonográfica da zona Grenz.
Palavras Chave: Ultrassom de alta frequência; Linfoma Cutâneo; Ultrassom Dermatológico; Ultrassom de Pele

ID: 80
Área: Outras áreas de interesse relacionadas à USG diagnóstica: Bioética e Gestão em Saúde
Autores: Alves, D A M B; Lima, E H S; Souza, K D O G; Amaral Filho, W N; AMARAL, W N.  
Título: MALFORMAÇÕES ARTERIOVENOSAS DO ÚTERO: UM RELATO DE CASO COM ENFOQUE NO DIAGNÓSTICO
Objetivos: Introdução: As malformações arteriovenosas (MAV) no útero são raras e potencialmente fatais. A principal apresentação 
clínica é o sangramento uterino anormal e a amenorréia de causa desconhecida. O diagnóstico é a partir da ultrassonografia com Doppler 
colorido transvaginal associado à ressonância magnética com contraste ou à tomografia computadorizada.  Objetivos: Relatar o caso de 
uma paciente de 27 anos com MAV uterina, doença rara e potencialmente fatal, diagnosticada tardiamente.
Descrição do Caso: Paciente L.B.A, feminino, 27 anos, G3P2A1. Queixou-se de fortes cólicas e sangramento por 5 dias. Dois meses 
depois, procurou o serviço de saúde por amenorreia sem justificativa. Descartado o diagnóstico de gravidez, foi orientada a tomar anti-
concepcional, porém a amenorreia persistiu. Cinco meses depois, em nova consulta, suspeitou-se de doença trofoblástica da gestação, 
confirmada pela USG com Doppler colorido transvaginal que indicou a malformação arteriovenosa miometrial difusa (MAV).
Diagnóstico e Discussão: As malformações arteriovenosas (MAV) são definidas como conexões anormais entre uma veia e uma artéria. 
São entidades raras mas potencialmente fatais que representam importante causa de sangramento vaginal. O paciente tipicamente 
afetado é a mulher multípara na faixa etária dos 30 anos. O método inicial de escolha para a avaliação é a ultrassonografia com Doppler 
colorido transvaginal, a qual apresenta alta sensibilidade e auxilia no descarte de outras doenças. Os achados mais comuns na imagem 
de Doppler colorida são a hipervascularização na lesão, fluxo turbulento e múltiplos vasos de alimentação tortuosos. A ressonância mag-
nética (RM) permite um diagnóstico mais preciso, devido à melhor caracterização dos tecidos moles, recursos de imagem multiplanar e 
uso de gadolínio como contraste, que mostra um fluxo arterial-dominante hipervascular e permite a avaliação precisa do suprimento e 
drenagem vascular. Por fim, a Tomografia computadorizada também é utilizada para definir a extensão da lesão,   descartar envolvimen-
to extrauterino, diferenciar a MAV uterina congênita da adquirida, e identificar os vasos de alimentação.
Considerações Finais ou Conclusões: As malformações arteriovenosas (MAV), apesar de raras, devem ser consideradas como diag-
nóstico diferencial em casos de sangramento uterino anormal, dado ao seu potencial fatal. É dever do médico considerar esta hipótese e 
pedir os devidos exames de modo a fazer um diagnóstico precoce.
Palavras Chave: malformação arteriovenosa uterina; diagnóstico; ultrassonografia; sangramento uterino.
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Autores: Rodrigues, E F; Sousa, P D F; Neto, A G; Lage, R; Simião, A L; Colpas, P T.
Título: MELHORA CLÍNICA E ULTRASSONOGRÁFICA DE CARCINOMAS BASOCELULARES APÓS RADIOTERAPIA – RELATO DE CASO
Objetivos: A avaliação ultrassonográfica de tumores cutâneos inovou o diagnóstico, acompanhamento e tratamento das neoplasias 

cutâneas, com possibilidade de seguimento dos pacientes oncológicos. Objetivamos relatar um caso de melhora clínica e ultrassonográ-
fica de carcinomas basocelulares após radioterapia (RDT).
Descrição do Caso: Mulher, 66 anos, com múltiplos tumores cutâneos não-melanoma mapeados na face. Após rinectomia para exérese 
de carcinoma basocelular (CBC) sólido infiltrativo, a margem profunda estava comprometida pela neoplasia, sendo optado por iniciar 
radioterapia. Realizadas 33 sessões com 6600 cGy, e, após RDT de lesão nasal, houve melhora clínica de dois CBCs sólidos infiltrativos 
previamente mapeados na região infraorbital direita e na transição malar-bucinadora direita. Realizado ultrassom da região infraorbital 
com área de pele aparentemente sem sinais de neoplasia, com discreta vascularização ao doppler e na transição malar-bucinadora área 
hipoecoica mal delimitada na transição dermoepidérmica, medindo 0,74 x 0,18 cm.
Diagnóstico e Discussão: O ultrassom de alta frequência, definido como frequência de pelo menos 20 MHz, apesar de penetração 
tecidual menor, produz imagem de maior resolução de tecidos e estruturas mais próximas à superfície da pele. São capazes de medir 
diretamente o tamanho, profundidade e limites dos tumores cutâneos. Idealmente, o tratamento do CBC deve ser a excisão cirúrgica, mas 
a radioterapia é uma opção quando há contraindicação cirúrgica ou áreas onde a excisão e reconstrução podem resultar em resultados es-
téticos ou funcionais ruins. Nesses casos, o seguimento ultrassonográfico, para evitar medidas invasivas de seguimento do tumor cutâneo 
após tratamento não cirúrgico, é uma proposta animadora. Os dados obtidos monitoram a resposta ao tratamento e a recidiva do tumor.
Considerações Finais ou Conclusões: A detecção precoce e precisa de todos os tipos de câncer de pele é essencial para orientar o 
manejo adequado e melhorar a morbidade e a sobrevida. O acompanhamento ultrassonográfico é útil para avaliar resolução e recidiva 
das lesões, evitando medidas invasivas.
Palavras Chave: Ultrassonografia dermatológica ; Carcinoma Basocelular ; Radioterapia
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Título: NÓDULOS TIREOIDIANOS COM FOCOS ECOGÊNICOS SUSPEITOS E CITOLOGIA COMPATÍVEL COM BENIGNIDADE – ENSAIO PICTÓRICO
Introdução e Objetivos: Introdução: A caracterização do nódulo de tiroide pela ultrassonografia, segundo o Thyroid Imaging Repor-
ting and Data System publicado pelo American College of Radiology (ACR TI-RADS), prediz o risco estimado de malignidade. O grau 
de suspeição de malignidade é de 45% para ACR TI-RADS 4, que é moderadamente suspeito; e de 89,6% para ACR TI-RADS 5, que é 
altamente suspeito. Dentre as características morfológicas de maior suspeição de malignidade, vistas na ultrassonografia, destacam-
se as microcalcificações, que são definidas como focos ecogênicos puntiformes e menores do que 1 mm. Objetivo: Mostrar imagens 
ultrassonográficas de nódulos tireoidianos suspeitos de malignidade pela presença de focos ecogênicos, classificados pelo ACR TI-RADS, 
cuja citologia evidenciou benignidade. 
Casuística e Métodos: Método: Trata-se de ensaio pictórico, ou seja, coletânea de imagens originais, a partir do banco de dados de 
um centro de diagnóstico por imagem da cidade de São Paulo. Os critérios de elegibilidade foram nódulos classificados a partir do ACR 
TI-RADS, com grau de suspeição de malignidade a depender da presença de focos ecogênicos, puncionados para avaliação citológica, e 
esta evidenciou benignidade celular. 
Descrição das Imagens, Comentários e/ou Discussão: Resultados e discussão: Focos ecogênicos têm sido associados a lesões benig-
nas e malignas, e, apesar de diversos estudos demonstrarem alta suspeição para microcalcificações, em nódulos malignos, o achado não 
é patognomônico de malignidade. Regiões com aumento da ecogenicidade em relação ao tecido circundante, podem variar de forma e 
tamanho, além de apresentarem-se isoladamente ou associados a artefatos de atenuação posterior.  
Considerações Finais ou Conclusões: Conclusões: Os focos ecogênicos elevam o ACR TI-RADS, frequentemente associadas a categori-
zação 4 e 5, podendo corresponder a microcalcificações. Cabe ao imaginologista saber reconhecer visualmente o tipo de foco ecogênico 
encontrado, e, especificá-lo, sob pena de subestimar o risco de malignidade de nódulos tireoidianos. 
Palavras Chave: Nódulo de tireoide; Ultrassonografia de tireoide; microcalcificações; TI-RADS 4; TI-RADS 5.
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Título: O DIAGNÓSTICO DAS NEOPLASIAS RENAIS ATRAVÉS DE ULTRASSONOGRAFIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Objetivos: Os carcinomas renais são tumores de relativa raridade, tendo incidência de 9,6 para cada 100.000 casos, o que corresponde 
a 3% das neoplasias malignas. Contudo, entre os tumores urológicos, é o mais letal, tendo sua apresentação mais recorrente entre os 60 
e 70 anos de idade. A maioria dos casos são esporádicos, não justificando o rastreamento. Apesar disso, o diagnóstico dessa neoplasia 
pode ser feito com o exame de imagem mais amplamente difundido no Brasil: a ultrassonografia (US).  OBJETIVOS: Revisar es estudar aos 
achados ultrassonográficos das neoplasias renais.
Método: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura com pesquisa na base de dados PubMed a partir dos descritores, em inglês, 
“Neoplasms”, “Kidney’’, “ultrasound” e “ultrasonography”. Buscaram-se artigos publicados entre 2017 e 2022.
Discussão e Apresentação das Imagens: A US é o exame de imagem mais empregado na detecção de patologias renais. Sua principal 
função é detectar lesões e classificá-las em cisto simples, nódulo sólido ou indeterminado. Os primeiros, à US, apresentam paredes finas e 
conteúdo anecóico, sendo considerados benignos, sem necessidade de seguimento ou exame complementar para afastar a possibilidade 
de neoplasia. Os carcinomas de células renais (CCR) têm áreas císticas como consequência de necrose ou de hemorragia na US, portanto, 
a presença de lesões císticas com septações, contornos irregulares, bem como calcificações e espessamento de paredes são indicativos de 
malignidade. Os CCR cujo conteúdo são isoecogênicos, de pequena extensão e sem abaulamento podem ter seu diagnóstico dificultado, 
de forma que torna-se necessária a realização de tomografia computadorizada para esclarecer dúvidas, bem como nos nódulos hipere-
cogênicos que simulam angiomiolipomas.
Considerações Finais ou Conclusões: A US tem função expressiva no diagnóstico das patologias renais, com enfoque na detecção 
inicial das neoplasias do rim. Nódulos ou lesões císticas que não possam ser caracterizados nos critérios ultrassonográficos de cistos 
simples, geram a necessidade de avaliação complementar específica.
Palavras Chave: Tumor de rim, Ultrassonografia
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Título: O PAPEL DA ULTRASSONOGRAFIA NA DIFERENCIAÇÃO DA ANECEFALIA DE OUTRAS CONDIÇÔES SEMELHANTES NO PERÍODO PRÉ-
NATAL
Objetivos: A anencefalia pode ser difícil de diferenciar no período pré-natal de outras condições que envolvam a calota craniana. Nosso 
objetivo é relatar uma série de casos de condições que se assemelham à anencefalia, visando chamar atenção para o seu diagnóstico 
diferencial no período pré-natal.
Descrição do Caso: O primeiro caso era de uma gestante de 24 anos que veio encaminhada devido a uma massa cística herniando 
através de um defeito na região occipital do feto. No ultrassom morfológico, com 20 semanas, observou-se defeito de fechamento em 
nível de fontanela posterior, com exteriorização de grande parte do conteúdo encefálico e consequente microcefalia, sugerindo possível 
encefalocele. A característica ultrassonográfica lembrava em muito a de um feto com anencefalia. A ressonância magnética (RM) fetal 
confirmou o diagnóstico de volumosa encefalocele posterior. A segunda gestante, uma primípara de 16 anos, veio para avaliação com 21 
semanas por suspeita de anencefalia. A avaliação ultrassonográfica evidenciou artéria umbilical única, acrania associada à anormalidade 
do conteúdo cerebral, hipertelorismo ocular, encefalocele acima da órbita esquerda, fenda labial e imagem linear sugestiva de banda 
amniótica. A RM fetal mostrou achados compatíveis com os do ultrassom, confirmando o diagnóstico de acrania. A terceira gestante 
apresentava 32 anos e veio encaminhada também por suspeita de anencefalia. O ultrassom morfológico realizado com 24 semanas 
identificou a calota craniana fetal, compatível com uma importante microcefalia. As estruturas encefálicas não eram bem definidas. A RM 
fetal revelou grave atrofia dos hemisférios cerebrais, tálamos, mesencéfalo, cerebelo e tronco cerebral; sinais de atrofia difusa da medula 
e microcefalia. Os achados foram compatíveis com microhidranencefalia.
Diagnóstico e Discussão: A determinação do correto diagnóstico pode ter importantes implicações, tanto em relação ao manejo e 
aconselhamento genético como aos aspectos legais envolvidos. A RM fetal pode ser um importante exame complementar para avaliação 
destes casos.
Considerações Finais ou Conclusões: Existem condições que envolvem a calota craniana, tal como a anencefalia, e que são impor-
tantes dentro do seu diagnóstico diferencial.
Palavras Chave: Ultrassonografia Pré-Natal; Anencefalia; Encefalocele Occipital; Acrania; Microhidranencefalia.
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Título: OCORRÊNCIA DE PRÉ-ECLÂMPSIA GRAVE EM UMA GESTAÇÃO DE UM FETO COM SÍNDROME DE PATAU (TRISSOMIA DO CROMOS-
SOMO 13)
Objetivos: A trissomia do cromossomo 13, ou síndrome de Patau, é considerada uma doença cromossômica rara caracterizada por um 
quadro clínico amplo e uma limitada sobrevida. Relatamos aqui um caso de pré-eclâmpsia grave em uma gestação de um feto com 
trissomia do cromossomo 13, discutindo sobre a associação entre ambas as condições
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Descrição do Caso: Tratava-se de uma gestante, de 25 anos, que estava em sua terceira gestação. Ela possuía história de um aborta-
mento espontâneo prévio, ocorrido na primeira gravidez do seu casamento anterior. Sua segunda gestação havia cursao também com 
pré-eclâmpsia. Ela veio encaminhada inicialmente à medicina fetal com 13 semanas de gravidez por aumento da medida da translucên-
cia nucal (5,6 mm – havia descrição de higroma cístico) e oligodrâmnio. Ela possuía descrição na gravidez atual de sangramento vaginal 
com cerca de 11 semanas. O cariótipo fetal foi compatível com o diagnóstico de síndrome de Patau [47,XY,+13]. Os exames de ultrassom 
realizados com 16, 18 e 20 semanas evidenciaram também artéria umbilical única, onfalocele, intestino hiperecogênico, cardiomegalia 
e ossos longos com proporções reduzidas. Com 21 semanas de gravidez, a paciente veio ao centro obstétrico com queixa de aumento da 
pressão arterial, além de tontura, cefaléia e escotomas. Ela foi hospitalizada, sendo que os exames realizados confirmaram o diagnóstico 
de pré-eclâmpsia. Apresentava proteinúria de 24 horas de 6,42 g em 650 mL. Devido ao risco de vida materno e à gravidade da condição 
fetal, realizou-se interrupção da gestação. Na avaliação externa do feto, evidenciaram-se também uma fenda labial e sobreposição dos 
dedos dos pés.
Diagnóstico e Discussão: Esse relato chama atenção para a descrição na literatura de uma maior incidência de pré-eclâmpsia em 
gestantes de fetos com trissomia do cromossomo 13 em comparação com outras trissomias ou com pacientes grávidas controles.
Considerações Finais ou Conclusões: O presente relato evidencia a relação da trissomia do cromossomo 13 e a ocorrência de pré-e-
clampsia, e mostra as importantes implicações sobre o manejo desses pacientes, uma vez que a pré-eclampsia é uma importante causa 
de óbito materno durante a gestação.
Palavras Chave: Gestação, Síndrome de Patau, Pré-eclâmpsia grave, Trissomia do cromossomo 13, Feto.
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Título: OSTEOGÊNESE IMPERFEITA COM MÚLTIPLAS FRATURAS INTRAUTERINAS EVOLUINDO SEM COMPLICAÇÕES NO PERÍODO PÓS-NATAL
Objetivos: As displasias esqueléticas abrangem um grande número de patologias. Apesar da osteogênese imperfeita (OI) ser uma das 
mais prevalentes, seu diagnóstico e prognóstico podem ser desafiadores. Este trabalho tem por objetivo o relato de um caso de OI apa-
rentemente moderada intraútero que teve excelente evolução pós-natal. 
Descrição do Caso: Gestante procurou o Hospital Nossa Senhora do Rocio (Campo Largo - Paraná) com 25 semanas para controle 
evolutivo de displasia esquelética. Na ocasião apresentou os exames anteriores, sem alterações até 15 semanas. O estudo morfológico 
realizado com 20 semanas apresentava encurtamento de ossos longos, sendo sugerida displasia esquelética. Novo estudo com 22 se-
manas descreveu encurtamento da coluna vertebral e curvamento da ulna direita. Ao exame, evidenciado rádio direito encurtado com 
curvatura distal (suspeita de fratura), fêmures curtos e encurvados.  Com 34 semanas foram evidenciados sinais de hipoplasia pulmonar 
e angulação do fêmur esquerdo. Bebê nasceu com 38 semanas e 5 dias, parto cesáreo, pesando 2920 gramas. Tomografia de crânio e 
ecocardiograma normais, radiografia de membros com malformações ósseas e fratura do fêmur esquerdo consolidada. 
Diagnóstico e Discussão: A osteogênese imperfeita (OI) é uma doença rara. A incidência é de 1:10-20.000 nascidos vivos. É um grupo 
genetica e clinicamente heterogêneo de distúrbios do tecido conjuntivo que se apresenta com osteoporose e fraturas, sendo este último 
o fator que distingue OI da maioria das outras displasias esqueléticas. 90% dos casos ocorre devido a anormalidades no colágeno tipo 1, e 
é em sua grande maioria autossômica dominante. A classificação mais recente é baseada no fenótipo combinado com genes causadores 
(van Dijk e Sillence, 2014). Não há tratamento curativo. O desenvolvimento da terapia com células-tronco traz possibilidade de início do 
tratamento da OI grave durante a gravidez. 
Considerações Finais ou Conclusões: Apesar da presença de fraturas intraútero, a criança vem evoluindo bem, não tendo sofrido 
nenhuma fratura em seus três anos de vida. 
Palavras Chave: Osteogênese imperfeita. Anormalidades congênitas. Ultrassonografia. Doenças raras.
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Título: POSSÍVEL RELAÇÃO DA SÍNDROME DE REGRESSÃO CAUDAL COM A SIRENOMELIA E A ASSOCIAÇÃO VACTERL
Objetivos: a síndrome de regressão caudal (SRC) corresponde a um raro espectro de malformações congênitas, incluindo agenesia sacral 
e anomalias do aparelho geniturinário. Nosso objetivo foi descrever achados em ultrassonografia (US) e ressonância magnética (RM) de 
um feto apresentando a SRC e características de sirenomelia e de associação VACTERL.
Descrição do Caso: gestante apresentava 22 anos com encaminhamento devido ao diagnóstico de sífilis. A US com 22 semanas revelou 
imagem cística na região lombossacra do feto, sugerindo mielomeningocele. Notaram-se também dextrocardia e genitália indiferen-
ciada. O cariótipo fetal foi masculino normal (46,XY). O exame de US mais recente, com 27 semanas de gestação, confirmou os achados 
anteriores e sugeriu agenesia renal bilateral. A RM fetal mostrou achados similares. A genitália não pôde ser identificada. Os achados 
sugeriam mielomeningocele, medindo 2 cm em seu maior eixo, associada a uma coleção cística alongada de 3,5 cm x 0,8 cm. A coluna 
vertebral era tortuosa, mas não visualizada adequadamente abaixo do nível desta lesão cística. O feto nasceu natimorto, com 33 semanas 
de gestação, pesando 1.475 g. A avaliação pós-natal revelou uma face achatada (fáscies de Potter); sulco infraorbital marcado; microg-
natia; orelhas pequenas, baixas e rotadas posteriormente, com sobredobramento das hélices; extrofia de cloaca; genitália ambígua com 
ausência do ânus, além de deformidades dos membros inferiores, incluindo pé torto congênito. A possível mielomeningocele consistia 
na verdade uma mielocistocele terminal. A avaliação radiográfica revelou anormalidades no esqueleto axial, incluindo a presença de 
hemivértebras, vértebras em borboleta, costelas fundidas e bífidas, além de agenesia sacral total.
Diagnóstico e Discussão: a SRC deveria ser considerada em casos de agenesia renal bilateral, especialmente quando achados adicio-
nais estão presentes. O oligodrâmnio grave, secundário à agenesia renal bilateral, pode dificultar a avaliação por meio da US. Nestes 
casos, a RM pode servir como um importante exame complementar, como visto no caso. Também chama atenção a presença de achados 
que fazem parte do seu diagnóstico diferencial, no caso a sirenomelia e a associação VACTERL (como as alterações de costela e coluna).
Considerações Finais ou Conclusões: Talvez, todas estas condições (SRC, sirenomelia e associação VACTERL), possam fazer parte de 
um mesmo espectro clínico.
Palavras Chave: anormalidades congênitas, sirenomelia, ultrassonografia pré-natal.
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Título: PROTOCOLO FOCUSED ASSESSMENT WITH SONOGRAPHY FOR TRAUMA (FAST) EM CRIANÇAS: REVISÃO NARRATIVA
Objetivos: O Focused Assessment with Sonography in Trauma (FAST) é um protocolo utilizado para avaliação rápida e triagem do pa-
ciente traumatizado, seu objetivo é avaliar o peritônio em busca de líquido livre peritoneal (LLP) e o pericárdio em busca de hemope-
ricárdio e tamponamento. Para a realização do protocolo, quatro janelas devem ser analisadas, sendo elas: pericárdica, hepatorrenal, 
esplenorrenal e suprapúbica. No contexto pediátrico, o FAST é uma ferramenta que permite estender os achados de exame físico na 
emergência pediátrica, sendo método capaz de identificar quantidades mesmo pequenas de sangue na cavidade abdominal de crianças 
que sofreram traumatismo, permitindo um melhor entendimento da gravidade da lesão vigente nestes pacientes, com conduta em 
caráter de urgência. OBJETIVOS: Revisar, identificar e descrever os achados ecográficos em pacientes pediátricos durante o protocolo FAST.
Método: Trata-se de uma revisão narrativa com ênfase na coletânea de imagens em artigos publicados nos últimos 10 anos. As bases de 
dados foram MEDLINE via PudMed, LILACS via BIREME, Scielo e Google acadêmico.
Discussão e Apresentação das Imagens: Uma vez contemplada a correta execução e consideração das características anatômicas 
referentes a idade, o Protocolo FAST se apresenta como um método diagnóstico benéfico no cenário pediátrico. O diagnóstico de líquido 
livre é identificado através da percepção de imagem anecoica na cavidade peritoneal e pericárdica ao exame.
Considerações Finais ou Conclusões: O FAST é uma ferramenta de triagem de grande valor no contexto do trauma, permitindo a 
rápida identificação de achados como hemopericárdio, tamponamento e líquido livre peritoneal decorrentes de uma vasta possibilidade 
de mecanismos envolvidos no trauma.
Palavras Chave: FAST, Ultrassonografia
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Título: Pseudoaneurisma da artéria temporal superficial: relato de caso e revisão da literatura
Objetivos: Relatar um caso de pseudoaneurisma de artéria temporal superficial esquerda após trauma facial fechado.
Descrição do Caso: Paciente do sexo masculino, 20 anos, com relato de acidente de motocicleta, usava capacete, mas sofreu um trau-
matismo crânio encefálico. Após alta hospitalar percebeu nodulação na têmpora esquerda onde foi aventada suspeita de hematoma. 
Após três meses procurou o dermatologista para avaliação devido ao crescimento da lesão. Foi solicitado ultrassonografia para avaliar 
um possível cisto na região temporal. Na inspeção visual, foi observada massa na região temporal esquerda e pulso arterial era palpável 
na massa. A ultrassonografia com Doppler revelou fluxo venoso e arterial notável e o Doppler colorido mostrou o padrão de taegeuk 
(também conhecido como sinal “yin-yang”), que é patognomônico de pseudoaneurisma. O tamanho da massa era de aproximadamente 
0,85 x 0,45 x 0,80 cm.

Diagnóstico e Discussão: Nos aneurismas verdadeiros, a parede do vaso está dilatada até a espessura total, enquanto nos pseudoaneu-
rismas, os vasos sanguíneos estão dilatados devido a danos em uma ou mais camadas da parede da artéria. O desenvolvimento de hema-
toma indica dano à parede do vaso sanguíneo em toda a espessura e que existem vários coágulos de sangue fora do vaso.  A fisiopatologia 
do pseudoaneurisma traumático está bem estabelecida. O trauma danifica um vaso sanguíneo e causa a ruptura da camada interna da 
parede do vaso. A pressão arterial faz com que o sangue preencha essa lacuna e forme uma cavidade. Posteriormente, forma-se uma 
pseudocápsula fibrosa, conhecida como pseudoaneurisma. As etiologias do aneurisma verdadeiro e do pseudoaneurisma diferem.  Os 
aneurismas verdadeiros são geralmente causados por fatores degenerativos, enquanto pseudoaneurismas são causados por trauma.
Considerações Finais ou Conclusões: A suspeita é fundamental para o diagnóstico de pseudoaneurisma, entretanto, hematoma e 
pseudoaneurismas da artéria temporal superficial não diferem visualmente. O aspecto mais característico do pseudoaneurisma da arté-
ria temporal superficial é a presença de massa pulsátil. Na suspeita de pseudoaneurisma, exames diagnósticos, como ultrassonografia 
Doppler, angiotomografia computadorizada, ressonância magnética ou angiografia convencional podem ser solicitados.
Palavras Chave: Palavras-chave: artéria temporal; pseudoaneurisma; ultrassonografia
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Título: QUILOTÓRAX CONGÊNITO COM PRESENÇA DE UM SEQUESTRO PULMONAR
Objetivos: O quilotórax congênito caracteriza-se pelo acúmulo de linfa na cavidade pleural, no período pré-natal. Sua etiologia é he-
terogênea e pode estar associada à presença de algumas malformações. Nosso objetivo foi relatar um caso de quilotórax congênito e 
recorrente identificado no período pré-natal secundário a um sequestro pulmonar.
Descrição do Caso: A gestante apresentava 24 anos e possuía ultrassonografia obstétrica realizada com 32 semanas que evidenciava 
feto com duas áreas de maior ecogenicidade no interior do tórax, que poderiam corresponder a um pulmão hipoplásico ou sequestro 
pulmonar. No exame com 33 semanas, notou-se também polidramnia e derrame pleural em hemitórax esquerdo, com desvio da área 
cardíaca para a direita. A ecocardiografia fetal mostrou coração desviado para a direita. A criança nasceu de parto cesáreo, pesando 
2500 gramas e com escores de Apgar de 0 no primeiro minuto e de 2 no quinto. Nasceu em parada cardiorrespiratória, necessitando 
ser prontamente entubado e colocado em ventilação mecânica. Evidenciou-se derrame pleural bilateral, tendo sido colocados drenos 
no tórax. A criança recebeu surfactante e antibióticos. Devido a um quadro de hipertensão pulmonar permanente, iniciou com óxido 
nítrico, e se colocou um segundo dreno à direita, para drenagem de pneumotórax. A avaliação cardiológica, com ecocardiografia, revelou 
função sistólica diminuída e dextroposição cardíaca. A criança apresentou novo derrame pleural à esquerda, realizando-se toracocentese, 
e passado novo dreno de tórax. A análise do líquido pleural foi compatível com o diagnóstico de quilotórax. A ultrassonografia de tórax 
mostrou uma massa intratorácica à esquerda, em intima relação com o diafragma, hiperecogênica, multilobulada, medindo 4 cm x 2,7 
cm. A angiotomografia computadorizada de tórax evidenciou um sequestro pulmonar do tipo extralobar. A toracotomia exploradora 
confirmou este diagnóstico.
Diagnóstico e Discussão: O quilotórax congênito pode ocorrer isoladamente ou em associação com outras malformações e síndromes, 
incluindo o sequestro pulmonar, como neste caso.
Considerações Finais ou Conclusões: Nosso relato salienta a importância da avaliação do tórax, através de exames de imagem, em 
casos de quilotórax congênito, para se excluir a possibilidade da presença de anormalidades associadas.
Palavras Chave: Ultrassonografia Pré-Natal; Derrame Pleural, Quilotórax; Sequestro Pulmonar.
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Título: RELAÇÃO DA TRISSOMIA DO CROMOSSOMO 13 (SÍNDROME DE PATAU) COM A OCORRÊNCIA DE ONFALOCELE
Objetivos: a síndrome de Patau (trissomia do cromossomo 13) é considerada uma doença cromossômica rara caracterizada por um 
quadro clínico amplo e uma limitada sobrevida. Nosso objetivo foi descrever um feto portador dessa síndrome apresentando onfalocele, 
cujo diagnóstico foi realizado através do ultrassom ainda durante a gestação.
Descrição do Caso: a gestante, de 25 anos, veio encaminhada à medicina fetal com 13 semanas por aumento da medida da transluscên-
cia nucal (5,6 mm – havia descrição de higroma cístico) e oligodrâmnio. Ela estava na terceira gestação, tendo histórico de abortamento 
espontâneo da primeira gravidez e pré-eclâmpsia durante a segunda gestação. Ela possuía descrição na gravidez atual de sangramento 
vaginal com cerca de 11 semanas. O cariótipo fetal foi compatível com o diagnóstico de síndrome de Patau (47,XY,+13). Os exames de ul-
trassom realizados com 16, 18 e 20 semanas evidenciaram artéria umbilical única, onfalocele, intestino hiperecogênico, cardiomegalia e 
ossos longos com proporções reduzidas. Com 21 semanas, a paciente veio ao centro obstétrico com queixa de aumento da pressão arterial 
além de tontura, cefaleia e escotomas. Ela foi hospitalizada, sendo confirmado, nos exames realizados, o diagnóstico de pré-eclâmpsia. 
Apresentava proteinúria de 24 horas de 6,42 g em 650 mL. Devido ao risco de vida materno e à condição fetal, realizou-se interrupção 
gestacional. Ademais, na avaliação externa fetal, evidenciou-se fenda labial e sobreposição dos dedos dos pés.
Diagnóstico e Discussão: Anormalidades do trato gastrointestinal podem estar presentes e acometem 50-80% dos pacientes com 
síndrome de Patau. Contudo, a onfalocele é considerada uma malformação infrequente em séries de pacientes com a síndrome. Demais 
alterações digestórias descritas nesses pacientes incluem: má rotação intestinal, displasias do pâncreas e divertículo de Meckel.
Considerações Finais ou Conclusões: a síndrome de Patau é uma malformação com possível identificação ainda durante a gravidez, 
através de exames de imagem, como o ultrassom, assim visto nesse paciente. A onfalocele pode estar presente, mas é considerado um 
achado raro.
Palavras Chave: Síndrome de Patau; Hérnia Umbilical
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Título: REPORTING UTERINE FIBROID IN ULTRASOUND EXAMINATION: A PROPOSAL AND PICTORIAL GUIDE FOCUSED ON SURGICAL PLAN-
NING.
Introdução e Objetivos: Uterine fibroids are the most common benign gynecologic tumors in women of reproductive age and ul-
trasound is the first-line imaging modality for the diagnosis and characterization of these uterine fibroids. The classification of the 
International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) was developed to describe and classify uterine fibroids more uniformly 
and consistently. The correct description of fibroids in the ultrasound report is essential for planning surgical treatment and preventing 
complications. In this article, we review the sonographic findings of fibroids, detailing the main key points to be reported for pre-surgical 
evaluation. In addition, we present a structured and illustrated report template to describe fibroids based on the critical points of surgical 
planning. Study Objectivo: To illustrate the main findings to be reported in the ultrasound report and, additionally, to propose a structu-
red report of transvaginal ultrasounds for pre-surgical evaluation of patients with uterine fibroids.
Casuística e Métodos: Classically, ultrasound imaging of uterine fibroids is characterized as a solid, rounded, well-defined hypoechoic, 
heterogeneous lesion within the myometrium, often showing shadows at the edge of the lesion and/or an internal fan-shaped shadow . 
On color Doppler, the circumferential flow around the lesion is often visible. In addition to revealing the vascularity of fibroids, a study by 
Fleischer and his colleagues demonstrated that hypervascular fibroids on color Doppler ultrasound have more reduction in size than iso-
vascular or hypovascular fibroids after uterine artery embolization, And postprocedure sonographic imaging showed decreased uterine 
size and echogenicity and Color Doppler imaging showed a marked decrease in the blood flow to the leiomyoma
Descrição das Imagens, Comentários e/ou Discussão: Classically, ultrasound imaging of uterine fibroids is characterized as a solid, 
rounded, well-defined hypoechoic, heterogeneous lesion within the myometrium, often showing shadows at the edge of the lesion 
and/or an internal fan-shaped shadow
Considerações Finais ou Conclusões: There are key points in the characterization of fibroids that help gynecologists in planning sur-
gical treatment and have the potential to avoid possible complications and treatment failure. The proposal of a structured and illustrated 
report model to describe fibroids based on these critical points can improve patient counseling and treatment planning, including the 
selection of the most appropriate medical or surgical therapeutic strategy.
Palavras Chave: Ultrasonography; Leiomyoma; Myoma; Myomectomy; Infertility.
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Título: SEQUÊNCIA DE POTTER (SEQUÊNCIA DE OLIGODRAMNIA):  ACHADOS PRÉ-NATAIS E PROGNÓSTICO DE UMA SÉRIE DE  PACIENTES
Objetivos: A sequência de Potter representa um complexo de achados associados à insuficiência renal e à reduzida quantidade de lí-
quido amniótico (oligodramnia) in útero. Os objetivos são descrever e discutir os achados pré-natais de 3 fetos com SP, junto com o seu 
prognóstico.
Descrição do Caso: A primeira paciente era uma gestante de 22 anos que foi encaminhada devido a um ultrassom fetal com não 
visualização da bolha gástrica, bexiga pouco distendida e adramnia. No exame realizado no Hospital, verificou-se achados similares, 
acrescidos de tórax em forma de sino, pé torto unilateral e não identificação dos rins e artérias renais, sugestivo de agenesia renal bila-
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teral. A ressonância magnética evidenciou achados concordantes, com hipoplasia pulmonar. O cariótipo fetal realizado por cordocentese 
foi normal. A criança nasceu com 32 semanas e foi a óbito poucas horas após o nascimento. A segunda paciente era uma grávida de 23 
anos que possuía um ultrassom fetal com 18 semanas que não visualizou rins, nem bexiga. Havia uma grave oligodramnia. A ressonância 
magnética fetal foi compatível com o diagnóstico de agenesia renal bilateral. A gestação evoluiu com adramnia e diminuição da circun-
ferência torácica fetal. O cariótipo fetal foi normal. A criança acabou indo a óbito intraútero. A terceira gestante apresentava 23 anos e 
possuía um ultrassom fetal, com 21 semanas, com diminuição do líquido amniótico. No exame realizado com 26 semanas observaram-se 
imagens sugestivas de agenesia renal bilateral, além de adramnia. O feto apresentava crescimento abaixo do percentil 10. A ressonância 
magnética fetal revelou um rim esquerdo dismórfico. Não se visualizou o rim direito. A criança nasceu de parto normal e foi a óbito nas 
primeiras horas de vida.
Diagnóstico e Discussão: Diagnosticada pela ultrassonografia fetal, a SP ocorre devido a alterações renais, como a agenesia renal bila-
teral, que levam ao desenvolvimento de oligodramnia, que gera deformidades secundárias à compressão fetal, bem como à hipoplasia 
pulmonar. Esta última leva à insuficiência respiratória e usualmente ao óbito.
Considerações Finais ou Conclusões: O prognóstico dos casos relatados evidencia o fato de a SP ser considerada uma condição extre-
mamente grave, associada a óbitos pré e pós-natais.
Palavras Chave: ultrassom fetal, ressonância magnética fetal, prognóstico.
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Título: SIGNIFICADO DO CORRETO DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL DE CIFOSE CONGÊNITA EM UM FETO APRESENTANDO UMA MIELOMENIN-
GOCELE LOMBOSSACRA
Objetivos: A cifose em um feto é considerada uma condição rara, sendo que somente poucos casos têm sido publicados. Nosso objetivo 
foi descrever os achados pré-natais de um feto com cifose congênita associada a uma mielomeningocele lombossacra, salientando a 
importância do seu correto diagnóstico para o adequado manejo e tratamento do feto/recém nascido.
Descrição do Caso: a gestante apresentava 35 anos e estava em sua segunda gestação. Veio encaminhada inicialmente à Medicina Fetal 
por espinha bífida. O rastreio do primeiro trimestre havia evidenciado uma medida da translucência nucal normal. O exame morfológico 
mostrou presença de sinais do limão e da banana, além de coluna com defeito de fechamento ao nível da região lombossacra associado 
à deformidade óssea (importante cifose). Havia ainda desvio do eixo de ambos os membros inferiores. A ressonância magnética (RM) 
fetal revelou disgenesia espinhal segmentar, comprometendo o segmento lombar, além de severa cifose (cerca de 61º), acompanhada 
de disrafismo posterior, onde se observava coleção líquida protegida por fina membrana, compatível com mielomeningocele. Havia 
também escoliose, hidrocefalia supratentorial, paralelismo parcial dos ventrículos laterais e aumento de volume dos seus cornos occipi-
tais (achados sugestivos de disgenesia do corpo caloso), além de agenesia do septo pelúcido. Ainda, observou-se importante redução 
das dimensões da fossa posterior, havendo alteração da morfologia do cerebelo, que se encontrava mais caudal, abraçando a medula e 
progredindo para o interior do canal vertebral. O forame magno era alargado. Estes achados foram compatíveis com a malformação de 
Arnold-Chiari do tipo II.
Diagnóstico e Discussão: Existem três tipos de cifose congênita, sendo que a observada em nosso caso é causada por anomalias 
vertebrais, tal como um defeito anterior de segmentação e de formação das vértebras. Em nossa revisão, não encontramos casos de cifose 
congênita avaliados através da RM fetal. Esta, em nosso caso, possibilitou a determinação do correto diagnóstico.
Considerações Finais ou Conclusões: a determinação do correto diagnóstico de cifose congênita possui importantes implicações 
sobre o planejamento do nascimento e o tratamento cirúrgico após o parto.
Palavras Chave: Ultrassom; Cifose; Mielomeningocele; Anomalias Vertebrais; Ressonância Magnética.
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Título: SINAIS ECOGRÁFICOS DA ADENOMIOSE: ENSAIO PICTÓRICO
Introdução e Objetivos: A adenomiose é definida como a presença de glândulas endometriais ectópicas e estroma dentro do mio-
métrio. É uma doença do miométrio interno e resulta da infiltração do endométrio basal no miométrio subjacente. A ultrassonografia 
transvaginal e a ressonância magnética são as principais modalidades de imagem para o diagnóstico dessa doença. A assimetria da 
espessura das paredes uterinas, cistos intramiometriais, ilhas hiperecogênicas intramiometriais, miométrio com sombreamento em for-
mato de leque, sinais de interrupção da zona juncional são os achados ultrassonográficos mais frequente para estabelecer a presença de 
adenomiose. A adenomiose pode aparecer como uma forma difusa ou focal. Neste artigo foram ilustrados os achados ultrassonográficos 
de adenomiose com o objetivo de difundir a importância desses sinais para o diagnóstico dessa doença.
Casuística e Métodos: Os achados descritos neste estudo foram obtidos de casos confirmados de adenomiose, foram respeitadas as 
normas de conduta e os princípios éticos, segundo a Declaração de Helsinque (1975), e desenvolvida em um serviço de diagnóstico 
por imagem no município de Sobral – Ceará, Brasil. A técnica utilizada foi baseada no protocolo definido pela opinião consensual da 
Morphological Uterus Sonographic Assessment (MUSA). 
Descrição das Imagens, Comentários e/ou Discussão: A extensão da lesão miometrial pode ser estimada subjetivamente com por-
centagem de acordo com o volume de miométrio envolvido. As lesões miometriais de adenomiose determinaram assimetria das paredes 
uterinas. Sombras acústicas podem surgir das margens de lesões. Este tipo de faixas acústicas pode ser causado por estruturas micro-
císticas sobrepostas. As ilhas ecogênicas são áreas hiperecogênicas dentro do miométrio e podem ser regulares ou irregulares. Os cistos 
miometriais são lesões arredondadas dentro o miométrio e o conteúdo destes cistos podem ser anecóico ou de ecogenicidade mista.
Considerações Finais ou Conclusões: Os achados ecográficos descritos demonstram a utilidade da ultrassonografia para o diagnóstico 
da adenomiose. Em casos clinicamente suspeitos de adenomiose, a USTV poderá ser a ferramenta inicial para o diagnóstico por imagem. 
Estes sinais ecográficos devem ser relevantes para os médicos que fazem exames de USTV na prática do dia a dia e para pesquisas clínicas.
Palavras Chave: Adenomiose difusa; Adenomiose focal; Adenomiose; Ultrassonografia transvaginal; miométrio. 
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Título: Sinais radiológicos da vasa prévia e inserção velamentosa de cordão na Ressonância Magnética.
Introdução e Objetivos: INTRODUÇÂO: A Placenta Prévia é a principal causa de mortalidade materna e fetal, devido as volumosas he-
morragias durante o parto. Associado a isso podemos encontrar a vasa prévia e as inserções velamentosas de cordão umbilical que podem 
trazer sérias complicações na hora do trabalho de parto.  OBJETIVO: Descrever e demonstrar alguns sinais radiológicos no diagnóstico de 
vasa prévia e inserção anômala do cordão na Ressonância Magnética (RM) .
Casuística e Métodos: CASUÍSTICA E MÉTODOS: : Estudo retrospectivo realizado no Laboratório Femme de pacientes encaminhadas 
com suspeita clínica de acretismo placentário.  A idade gestacional variou de 20 a 37 semanas. Os exames foram realizados com o equi-
pamento MR Aera Siemens, adquiridas sequências HASTE, TURBO FISP nos planos axial, sagital e coronal e Gradient echo , VIBE (GRE) e 
sequencias de difusão no melhor plano de aquisição da placenta e do colo. A análise das imagens foi realizada por um radiologista com 
18 anos de experiência no estudo da RM placentária (VVFH).
Descrição das Imagens, Comentários e/ou Discussão: RESULTADOS: Os principais sinais encontrados na RM foram: Vasos calibro-
sos em topografia segmentar intra amniótica, trajeto anômalo de vasos na região segmentar e  inserção lateral adjacente à placenta 
(velamentosa) .
Considerações Finais ou Conclusões: CONCLUSÃO: A RM pode ser útil na identificação de cordão umbilical anômalo, na avaliação da 
vasa prévia e na diferenciação dessas duas patologias. É essencial  conheçer e identificar os sinais sugestivos de vasa prévia e inserção de 
cordão velamentosa para uma programação de parto mais segura.
Palavras Chave: Vasa prévia, Placenta, Cordão umbilical; Ressonância Magnética, RM.
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Título: Síndrome de Noonan: relato de caso
Objetivos: A síndrome de Noonan é uma mutação autossômica dominante associada, principalmente, a uma mutação de missense 
no gene PTPN11 do braço longo do cromossomo 12.  É caracterizada clinicamente por traços faciais típicos, baixa estatura, cardiopatia 
congênita e níveis variáveis de atraso no desenvolvimento. A incidência varia entre 1:1000 e 1:2500 nascidos vivos, e o diagnóstico pode 
ser feito no período pré-natal através da ultrassonografia.
Descrição do Caso: MQA, 39 anos, G2P1, compareceu para a realização de estudo morfológico do primeiro trimestre.   Feto com mo-
vimentação ativa, CCN (comprimento crâneo-nádegas) de 4,73 cm, compatível com gestação de 11 semanas e 04 dias de evolução.  Na 
avaliação morfológica, osso nasal presente, e translucência nucal aumentada, medindo 0,41 cm, acima do percentil 95. Restante do 
estudo sem alterações evidentes. A gestação evoluiu normalmente, exibindo discreto edema de tecido celular subcutâneo no segundo 
trimestre, associado a polidramnia. Parto cesareana sem intercorrências, na semana 39.

Diagnóstico e Discussão: A paciente optou por não realizar nenhum exame invasivo para a confirmação diagnóstica. Após o parto, o 
exame genético do RN confirmou síndrome de Noonan. Deve-se suspeitar de síndrome de Noonan quando são identificadas alterações 
como translucência nucal aumentada, higroma cístico, derrame pleural, graus variáveis de hidropsia fetal, anormalidades renais, poli-
drâmnio, entre outras.
Considerações Finais ou Conclusões: O tratamento é focado no sintoma individual, e pode incluir cirurgia para criptorquidia nos 
meninos, otimização da função cardíaca, e tratamento hormonal para a baixa estatura. A maioria dos pacientes tem uma vida normal. O 
prognóstico é geralmente positivo, dependendo do tipo e da gravidade da doença cardíaca.
Palavras Chave: Ultrassonografia, Malformações Congênitas, Síndrome de Noonan, Feto, Mutação, Prognóstico
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Título: SONOGRAPHIC DEMONSTRATION OF INTERNATIONAL TERMINOLOGY FOR ENDOMETRIOSIS, 2021
Introdução e Objetivos: Endometriosis is characterized by the presence of endometrium-like epithelium and/or stroma outside the 
endometrium and myometrium, usually with an associated inflammatory process. Although laparoscopy is the gold standard test to 
establish a diagnosis of deep endometriosis, transvaginal ultrasound represents an alternative that can contribute to detection of the 
disease, because it is an accessible, low-cost, noninvasive examination that allows preoperative planning in cases requiring surgical 
treatment. However, in clinical practice, transvaginal ultrasound is still not widely used as the first-line examination in suspected ca-
ses of endometriosis. This video article describes the findings of endometriosis on transvaginal ultrasound, following the descriptions 
published in the international terminology article for endometriosis 2021. Therefore, the application of defined terms is intended to 
facilitate harmonization in endometriosis research and clinical practice. Study Objectivo: To show how an International Terminology for 
Endometriosis 2021 can be illustrated in transvaginal ultrasound examination.
Casuística e Métodos: A list of terms and definitions in the field of endometriosis is presented in video form from transvaginal ul-
trasounds, including a definition for endometriosis and its subtypes, different sites, symptoms and outcomes. As a starting point for 
standardization and in order to be able to universally use a classification, the definitions of terms were structured in large: endometriosis, 
subtypes and corrected; anatomical spaces and other places where endometriosis can be detected.
Descrição das Imagens, Comentários e/ou Discussão: deep endometriosis in the retrocervical region with extension to the ute-
rosacral and intestinal locus.
Considerações Finais ou Conclusões: The video article presents a list of terms and definitions in the field of endometriosis, as a result 
of a consensus-based approach. The list includes a definition for endometriosis and its subtypes, different locations and symptoms. The 
aim of this terminology is to provide a standardized language for the description of endometriosis, to be disseminated and applied widely 
and to be used as the basis for a new descriptive system for endometriosis. Furthermore, the use of the defined terms should lead to 
harmonization in endometriosis research and clinical practice.
Palavras Chave: ultrassound; endometriosis; endometrium-like; terminology; video article
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Título: STEP-W CLASSIFICATION FOR SUBMUCOSAL FIBROIDS ON TRANSVAGINAL ULTRASOUND
Objetivos: To show how the assessment of the STEP-W classification for submucosal fibroids can be included in the transvaginal ul-
trasound examination.
Casuística e Métodos: Video demonstration narrated step by step of ultrasound assessment for submucosal fibroids in transvaginal 
ultrasound following the approach recommended by the LASMAR / STEP-W scoring system for submucosal fibroids.
Resultados e Discussão: Uterine myomas are the most common tumors found in the female genital tract. Submucous myomas are 
those that most frequently cause menorrhagia and infertility. In these cases, a hysteroscopic myomectomy is a therapeutic option for 
patients with abnormal uterine bleeding and/or infertility where there is the need to cause as little myometrial damage as possible. In 
2005, Lasmar et al. published an article on a new classification for the description of submucosal fibroids seen by hysteroscopy. However, 
submucosal fibroids can be well evaluated on transvaginal ultrasonography and demonstrated in video form. Objective: To show how 
the assessment of the STEP-W classification for submucosal fibroids can be included in the transvaginal ultrasound examination. Design: 
Video demonstration narrated step by step of ultrasound assessment for submucosal fibroids in transvaginal ultrasound following the 
approach recommended by the LASMAR / STEP-W scoring system for submucosal fibroids. An ultrasound description of submucosal 
fibroids was demonstrated according to the STEP-W classification (size, topography, extent, penetration, and wall) .
Conclusões: The STEP-W classification of submucosal fibroids can be described using transvaginal ultrasonography; furthermore, it 
allows better prediction in hysteroscopic myomectomy.
Palavras Chave: Hysteroscopy; Leiomyoma; Ultrasonography; Myomectomy; Classification.
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Título: SUSPEITA ULTRASSONOGRÁFICA, DIAGNÓSTICO, MANEJO E EVOLUÇÃO DE UM FETO COM EXTROFIA DE CLOACA
Objetivos: A extrofia de cloaca (EC) é uma malformação congênita extremamente rara e grave, caracterizada por extrofia de órgãos do 
trato urinário (TGU), intestinal e genital, associada a anomalias de outros sistemas. Nosso objetivo foi descrever o diagnóstico, o manejo 
e a evolução de um feto com extrofia de cloaca.
Descrição do Caso: A gestante começou a ser acompanhada quando estava com 26 semanas de gravidez. A ultrassonografia morfo-
lógica identificou um feto com cordão umbilical com artéria umbilical única (AUU), escoliose, provável espinha bífida oculta, onfalocele 
e pé torto congênito à esquerda. A cariotipagem fetal evidenciou uma constituição masculina normal (46,XY). No exame de ultrassom, 
realizado com 29 semanas, constatou-se que o coração ocupava 50% da área torácica e havia uma AUU, além de escoliose toracolombar, 
onfalocele contendo fígado e alças intestinais, e um pé torto à esquerda. Não foi possível identificar a bexiga, nem os genitais externos. A 
ressonância magnética fetal confirmou a presença da mielomeningocele, sendo que não visualizou a bexiga, sugerindo uma possível ex-
trofia de cloaca. A criança nasceu com 35 semanas e 5 dias de gravidez, apresentando escores de Apgar de 3 e 6. Ela possuía sexo indefini-
do e pesava 1930 g. A avaliação pós-natal foi compatível com o diagnóstico de extrofia de cloaca. A criança necessitou de cuidados inten-
sivos, sendo que o acompanhamento cirúrgico já na gestação possibilitou que ela pudesse ser avaliada e tratada logo após o nascimento.
Diagnóstico e Discussão: A segunda ultrassonografia possibilitou a suspeita de extrofia de cloaca, pela não visualização de nenhum 
componente do TGU no exame, diagnóstico confirmado no puerpério. Comparada à ressonância magnética realizada posteriormente, a 
ecografia não foi inferior àquela no quesito de investigação de EC, o que lhe confere importância.
Considerações Finais ou Conclusões: O conhecimento da presença de EC e da extensão dos órgãos envolvidos, a partir da suspeita 
inicial através das ultrassonografias pré-natais, pode auxiliar em muito no planejamento do nascimento e da terapia cirúrgica a ser 
realizada no período pós-natal. Isso pode ter uma implicação importante sobre a sobrevida dos pacientes.
Palavras Chave: Ultrassonografia Pré-Natal, Cloaca, Extrofia, Artéria Umbilical Única
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Título: TRISSOMIA PARCIAL DO CROMOSSOMO 8 E MONOSSOMIA PARCIAL DO CROMOSSOMO 15 SECUNDÁRIAS A UMA TRANSLOCAÇÃO 
MATERNA EM UM FETO APRESENTANDO HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA
Objetivos: a hérnia diafragmática é considerada uma malformação maior grave associada a inúmeras condições genéticas, como as 
síndromes de Fryns e de Pallister-Killian. Nosso objetivo foi relatar o diagnóstico de hérnia diafragmática através do ultrassom e da 
ressonância magnética (RM) em um feto portador de uma cromossomopatia secundária à uma translocação materna.
Descrição do Caso: uma gestante, de 34 anos, veio encaminhada com 28 semanas devido a um ultrassom fetal indicando ventriculome-
galia e hérnia diafragmática à esquerda. O exame realizado na nossa instituição confirmou esses achados, havendo a impressão de que 
o estômago estava dentro da hérnia diafragmática, assim como o intestino. Ademais, parecia haver agenesia do corpo caloso, o que foi 
confirmado através da RM fetal. A ecocardiografia fetal mostrou apenas um coração desviado para a direita. O cariótipo fetal evidenciou 
uma anormalidade estrutural no que parecia ser um dos cromossomos 15. A criança nasceu com 37 semanas, pesando 2675 gramas. 
Ela não apresentava qualquer anormalidade externa ou dismorfismo, porém evoluiu com choque, hipoxemia e hipertensão pulmonar 
grave, indo ao óbito com um dia de vida. Na avaliação cariotípica da mãe, evidenciou-se uma translocação entre os cromossomos 8 e 15 
[46,XX,t(8;15)(q11.21;q13)]. Esse resultado permitiu definir a alteração da criança: trissomia parcial do cromossomo 8 e monossomia 
parcial do cromossomo 15 secundárias à uma translocação materna [46,XY,+der(8)t(8;15)(q11.21;q13),-15 mat].
Diagnóstico e Discussão: em nossa revisão da literatura não encontramos casos de hérnia diafragmática associados à alteração cro-
mossômica observada na criança do caso. A identificação da anormalidade cromossômica balanceada na mãe foi essencial para o correto 
aconselhamento genético da família.
Considerações Finais ou Conclusões: exames de imagem, como o ultrassom e a RM, são importantes para a identificação de malfor-
mações, como ventriculomegalia, hérnia diafragmática e agenesia do corpo caloso, presentes nesse relato de caso. Isso, concomitante à 
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avaliação cariotípica, permitir a realização do diagnóstico e de condutas adequadas.
Palavras Chave: Translocação Genética; Hérnia Diafragmática.

ID: 9
Área: USG em Medicina Interna
Autores: Ferreira, A C; Machado, V O; Ribeiro, F C M; Furtado, A M d O; Silva, C A L.  
Título: TUMOR DE PÂNCREAS: RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA.
Objetivos: O objetivo deste trabalho é relatar um caso de tumor pancreático detectado durante a realização da ultrassonografia de 
abdome total e realizar uma revisão da literatura sobre este tema.
Descrição do Caso: Paciente, sexo masculino, 48 anos, encaminhado ao serviço de ultrassonografia com relato de dor em hipocôndrio 
direito irradiando para fossa ilíaca direita há aproximadamente 3 meses com piora à noite. Refere mudança no hábito intestinal, astenia, 
diminuição do apetite e perda de 14 kg em 03 meses. Paciente havia sido submetido a exames anteriores de Endoscopia digestiva alta 
que evidenciou Esofagite erosiva e Gastrite erosiva  leve e USG de abdome total que diagnosticou Esteatose hepática em grau leve. 
Devido a persistente dor foi submetido a uma nova US de abdome total que foi evidenciado pâncreas heterogêneo, as custas de imagem 
hipoecogenica com interface parcialmente definida localizada na cauda e provocando compressão da veia esplênica, medindo 4,7 x 2,7 
x 2,2 cm.  O paciente foi submetido a exame de ressonância magnética para comprovação dos achados, onde foi evidenciado massa 
hipovascular com restrição a difusão e focos de alto sinal em T2, sugerindo componente cístico/necrótico, localizado na transição do corpo 
e cauda pancreático determinando leve dilatação do ducto pancreático principal medindo cerca de 5,3 x 4,4 mm.
Diagnóstico e Discussão: O paciente foi submetido a uma biopsia da lesão nodular onde foi constatado adenocarcinoma ductal mo-
deradamente diferenciado de pâncreas.  Os tumores do pâncreas são divididos em epiteliais e não epiteliais, os epiteliais se dividem em 
exócrinos e endócrinos.  A maioria dos pacientes em estágio inicial são assintomáticos, com a progressão da patologia costumam relatar 
dor abdominal, dor lombar, anorexia e perda de peso.  A ultrassonografia é uma das modalidades de imagem de rastreamento para 
avaliação inicial da doença.  Em dependência dos achados requer correlação com métodos seccionais, como ressonância magnética e 
tomografia computadorizada.
Considerações Finais ou Conclusões: A ultrassonografia de abdome total não é o método de escolha para avaliação de lesões ex-
pansivas pancreáticas, por ser um órgão retro peritoneal, sendo difícil a visualização de pequenas lesões, porém quando realizada por 
profissionais treinados melhora a sua acurácia.
Palavras Chave: neoplasias pancreáticas; ultrassonografia;

ID: 8
Área: USG em Medicina Interna
Autores: Ferreira, A C; Amaral, R M; Ribeiro, F C M; Furtado, A M d O; Lima, C A S.
Título: TUMOR TESTICULAR: RELATO DE CASO E REVISÃO DA LITERATURA.
Objetivos: O objetivo deste trabalho é relatar um caso de tumor testicular detectado durante a realização da ultrassonografia de bolsa 
escrotal de um paciente jovem e realizar uma revisão da literatura sobre este tema.
Descrição do Caso: Paciente de 30 anos, encaminhado ao serviço de ultrassonografia com relato de dor há aproximadamente 6 meses 
e “massa” palpável no testículo direito. A bolsa escrotal demonstrou a presença de nódulo sólido, bem delimitado, com áreas císticas 
e macrocalcificações de permeio, heterogênea, com fluxo ao Doppler, localizado no terço médio do testículo direito, medindo 2,3 cm 
x 1,6 cm x 2,3 cm com volume de 3,0 cm³, sugerindo um nódulo misto no testículo direito. Bolsa e testículo esquerdo com achados 
ultrassonográficos normais. O paciente foi internado e tomografia computadorizada com contraste que evidenciou lesão nodular com 
calcificações de permeio no testículo direito, medindo 2,1 x 1,5 cm, compatível com a suspeita de neoplasia primária, sem evidências 
de acometimento linfonodal locorregional. Paciente submetido à orquiectomia direita, com o seguinte resultado anatomopatológico: 
Teratoma pós-puberal.
Diagnóstico e Discussão: Tais achados sugerem o diagnóstico de Teratoma pós-púbere do testículo direito. Os tumores germinativos 
são os mais frequentes entre as neoplasias testiculares, sendo sua incidência maior em adultos jovens e ocorre na idade entre 15 e 50 
anos, muito bem descrito na literatura. Dentre os tumores germinativos, os teratomas podem ocorrer em qualquer faixa etária, sendo 
mais comuns em pré-puberes, porém o acometimento em adultos pode corresponder a aproximadamente 2 a 3% dos casos.  Sua apre-
sentação clínica é variável, geralmente, manifestando como massa palpável, indolor ou com dor não localizada.  A ultrassonografia é a 
modalidade de imagem de escolha para sua avaliação inicial e para definir se a lesão é intra ou extratesticular. No indivíduo adulto as 
lesões extratesticulares são comumente benignas e as intratesticulares geralmente são malignas.
Considerações Finais ou Conclusões: A ultrassonografia testicular é considerada o método de escolha para avaliação de suspeita 
de tumor testicular e tem o seu papel bem definido, sendo capaz de diferenciar se a lesão é extra ou intratesticular, permitindo definir 
melhor as características das lesões se benignas ou malignas, respectivamente.
Palavras Chave: Neoplasias testiculares; ultrassonografia; escroto

ID: 88
Área: USG em Medicina Interna
Autores: Carvalho, V B C; Tolentino, E B; Diniz, V H S B; Santos, A L T; Dias, F G C K;Goes, G.
Título: Ultrassonografia Diagnóstica em Episódios de Traumas Renais - Revisão Narrativa
Objetivos: O trauma é a principal causa de morte em homens e mulheres com menos de 40 anos. Lesões do trato urinário ocorrem em 
10% de todos os pacientes com trauma abdominal, e o rim é o mais lesado. É importante para um tratamento adequado o diagnóstico da 
extensão e tipo de lesão renal. A ultrassonografia (US) e a tomografia computadorizada (TC) são modalidades de imagem para trauma 
renal, sendo a TC o padrão ouro. A US é amplamente acessível, identifica e caracteriza uma variedade de patologias renais. Também, é 
sensível em detectar líquido livre em cavidades, nos casos de trauma abdominal, onde é realizado o exame FAST (Avaliação Focalizada 
com Sonografia para Trauma). OBJETIVOS: Estudar os achados ultrassonográficos em casos de trauma renal.
Método: Revisão narrativa de literatura a partir das bases de dados PubMed e Scielo, entre os anos de 2000 e 2022, com descritores: 
“Renal trauma“, “Ultrasound” e “ComputadorizedTomography”, ligados ao operador “and”. Entre os critérios de inclusão, foram utilizados 
artigos disponíveis integralmente, com a temática pesquisada e possuíam imagens que contemplem o objetivo pesquisado. Selecionados 
8 estudos para compor esta revisão.
Discussão e Apresentação das Imagens: Em traumas renais, apesar da US não ser padrão-ouro, mostrou-se indicado na triagem de 
traumas abdominais fechados e perfurantes, apresentando alto valor preditivo negativo (98%) para afastar casos em que não há alte-
rações renais importantes. Ademais, estudos apontam que a US, especificamente o FAST, são métodos viáveis primários de diagnóstico 
por imagem em pacientes com trauma maior. Em pacientes hemodinamicamente estáveis vítimas de trauma abdominal fechado, a US 
renal e a urinálise tornam-se métodos seguros para a triagem inicial. Achados radiológicos de traumas renais indicam uma pequena 
quantidade de fluido peri-hepático livre no lado direito do quadrante superior na ponta do lóbulo esquerdo do fígado e/ou presença de 
fluido no espaço de Morrison em lesões graves, indicando hematoma.
Considerações Finais ou Conclusões: Evidencia-se que a US se mostrou útil para triagens, identificando lesões renais grau III a V, ou a 
ausência do trauma. Entretanto, de acordo com os casos selecionados, não se mostrou satisfatória em traumas leves e evoluídos a uri-
nomas, melhor identificados via TC.
Palavras Chave: Traumas Renais, Rim, Ultrassonografia

ID: 85
Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: Pacheco, A P Q D F; Aizawa, I M N; Nascimento, B S;  Dias, F G C K; Ferlin, R M.
Título: Ultrassonografia com Doppler das Artérias Uterinas como Método de Rastreio e Profilaxia para Pré- Eclâmpsia em Conjunto com 
Marcadores Bioquímicos
Objetivos: Identificar os achados da ultrassonografia com Doppler para rastreio e prevenção para Pré-Eclâmpsia.
Método: Foi realizada uma revisão narrativa de literatura nas bases de dados National Library of Medicine (PubMed) e Scientific Ele-
tronic Library Online (Scielo) a partir dos descritores “Ultrassonografia Doppler”, “Artéria uterina” e “Pré-Eclâmpsia”. Buscaram-se artigos 
publicados entre 2010 e 2022.
Discussão e Apresentação das Imagens: O protocolo mais utilizado para cálculo de risco de PE é a ultrassonografia com Doppler de 
11 a 13+6 semanas, por via transabdominal ou transvaginal, juntamente com a pesquisa por alterações de marcadores bioquímicos 
maternos, como a proteína plasmática A associada à gravidez (PAPP-A), BhCG (gonadotrofina coriônica livre) e o fator de crescimento 
placentário (PlGF), que são significativamente reduzidos em mulheres que mais tarde desenvolverão formas graves e precoces de PE e 
RCIU. Além disso, no primeiro trimestre gestacional, a dopplervelocimetria das artérias uterinas mostra um padrão de alta resistência 
entre os componentes sistólico e diastólico da onda, enquanto o segundo trimestre é caracterizado por um padrão de baixa resistência, 
por causa do término da invasão do trofoblasto das artérias espiraladas uterinas. Sendo assim, em gestações complicadas por PE e/ou 
RCIU, por causa da falha na invasão do trofoblasto das artérias, não ocorre esta diminuição da resistência vascular, levando a um aumento 
significativo dos índices da artéria uterina (UtA), ou seja, aumento dos picos de velocidade, resistência e pulsatilidade sistólicos (PSV, RI 
e PI, respectivamente) à dopplervelocimetria.
Considerações Finais ou Conclusões: A precariedade do desenvolvimento da placenta e do seu suporte sanguíneo materno é res-
ponsável pela hipoxia placentária, pelo estresse oxidativo e pelo estresse sistêmico inflamatório materno. O uso do Doppler das artérias 

uterinas como rastreio em combinação com os marcadores bioquímicos podem ser uma ferramenta eficaz de triagem no primeiro tri-
mestre para pré-eclâmpsia.
Palavras Chave: Ultrassonografia, Pré-eclâmpsia, Obstetrícia

ID: 64
Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: VIEIRA, D A F; COSTA, J L S; ALMEIDA, L B G.
Título: ULTRASSONOGRAFIA EM UM CASO DE TUBERCULOSE PRIMÁRIA DA MAMA
Objetivos: Incluir mais um caso de patologia rara no extenso rol em que a Ultrassonografia se faz presente como valorosa ferramenta 
de investigação e auxílio diagnóstico.
Descrição do Caso: D.A.M.O, paciente do sexo feminino, 45 anos, queixando-se de nódulo na mama direita, inicialmente com dor local. 
Encaminhada à  ultrassonografia sem mamografia prévia. Durante o exame de ultrassom não apresentou dor ou outros sinais flogísti-
cos, mas área endurecida palpável na união dos quadrantes superiores/QSL, com cerca de 4,0 x 1,5 cm nos maiores diâmetros e com 
espessamento da pele local. Observou-se na referida topografia imagem hipoecóica/heterogênea, irregular, não circunscrita, paralela à 
pele, multilobulada, com distorção da arquitetura adjacente, vascularização pouco evidente ao Doppler e Power Doppler, sem atenuação 
ou reforço acústico posteriores, classificando-se a lesão como BI-RADS IVa. O laudo mamográfico, de exame realizado três dias depois, 
descreveu “(...) imagem nodular de média densidade, com margens parcialmente obscurecidas pelo parênquima adjacente, no terço 
médio da JQS, com cerca de 2,1 cm(...)”. A classificação mamográfica foi BI-RADS IV. Duas semanas depois foi submetida à Core Biopsy. 
Diagnóstico e Discussão: O diagnóstico foi de “processo inflamatório granulomatoso com necrose caseosa”. A coloração histoquímica 
pelo Wade demonstrou bacilos álcool ácido resistente, considerando o diagnóstico de BK na UQSUP da mama direita. Como se sabe, 
trata-se de patologia rara, com cerca de mil casos descritos na literatura, perfazendo menos de 0,1% das lesões de mama. E o diagnóstico 
diferencial inclui o carcinoma da mama, além de abscesso mamário, necrose gordurosa, actinomicose e infecções fúngicas. 
Considerações Finais ou Conclusões: Conclusão: Com o crescente aumento de casos de tuberculose em todo o mundo, e principal-
mente em países subdesenvolvidos, a referida patologia mamária, ainda que rara, não deve ser esquecida pelo ultrassonografista, uma 
vez que o diagnóstico diferencial inclui o tão temido carcinoma da mama.  
Palavras Chave: Ultrassonografia, Mamas, Tuberculose, Carcinoma de mama.    

ID: 42
Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: Andrade , J P; Rosa , R F M; Telles , J A B; Ferrari Junior , W; Camargo Junior , C W; Sanson , L N.
Título: ULTRASSONOGRAFIA PRÉ-NATAL NA IDENTIFICAÇÃO DO VOLUME TUMORAL E NO PROGNÓSTICO DE FETOS COM TERATOMA SA-
CROCOCCÍGEO
Objetivos: O teratoma sacrococcígeo é considerado o tumor congênito mais comumente observado em recém-nascidos, com uma inci-
dência de 1 em 27.000-40.000 nascimentos. A evolução de fetos com este tumor é bastante variável: enquanto alguns apresentam um 
curso pré-natal sem complicações, cerca de um quarto dos casos diagnosticados durante o segundo trimestre de gestação vão a óbito 
antes do nascimento devido a complicações decorrentes do tumor. Nosso objetivo foi relatar os achados sonográficos de um caso de 
teratoma sacrococcígeo, relacionando o prognóstico com o volume tumoral.
Descrição do Caso: A gestante possuía 24 anos e estava em sua segunda gestação. Ela veio encaminhada devido a ultrassom fetal, 
realizado com 22 semanas, evidenciando volumosa lesão expansiva mista (sólida/cística) localizada na região sacrococcígea, protuindo 
externamente, medindo 12,6 cm X 8,8 cm, com margens lobuladas e contornos definidos. O ultrassom realizado em nosso serviço, com 
23 semanas, mostrou a presença de polidrâmnio (ILA de 28,9) e lesão expansiva mista (sólida e cística), caudal ao sacro, medindo 16,3 
cm X 12,3 cm X 10,2 cm (volume de 1080 cm3), compatível com teratoma sacrococcígeo. O peso fetal estimado era de 746 gramas. A 
paciente evoluiu com trabalho de parto prematuro, tendo sido realizado parto cesáreo com 24 semanas de gravidez. O recém-nascido 
foi a óbito logo após o nascimento.
Diagnóstico e Discussão: Alguns autores colocam que o índice calculado entre o volume tumoral e o peso fetal estimado antes das 
24 semanas de gestação poderia se correlacionar com o prognóstico. Fetos com um índice maior ou igual a 0,12 apresentariam maiores 
riscos, incluindo o desenvolvimento de hidropsia fetal. Em nosso caso, este índice foi alto, de 1,4, o que se correlacionaria com um prog-
nóstico pobre, tal como observado na evolução da gestação da criança.
Considerações Finais ou Conclusões: A mensuração do volume do teratoma sacrococcígeo durante o período pré-natal parece forne-
cer importantes informações relacionadas ao prognóstico fetal.
Palavras Chave: Ultrassonografia Pré-Natal; Teratoma Sacrococigeo; Volume Tumoral, Hidropsia Fetal, Prognóstico.

ID: 37
Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: Junior , C C;  Weber , D R;  Telles , J A B;  Rosa , R F M;  Souza , V R;  Junior , W F.
Título: ULTRASSONOGRAFIAS PRÉ-NATAIS: SUSPEITA DE HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA EM ASSOCIAÇÃO COM UMA ANORMALIDADE CROMOS-
SÔMICA
Objetivos: A hérnia diafragmática (HD) é uma malformação do diafragma, o que possibilita a herniação do conteúdo da cavidade abdo-
minal para o tórax. Nosso objetivo foi relatar um caso em que a investigação da suspeita ultrassonográfica de uma alteração cromossô-
mica, a trissomia do cromossomo 18 (síndrome de Edwards - SE), evidenciou uma HD associada.
Descrição do Caso: A paciente era uma gestante de 43 anos, encaminhada com uma ultrassonografia fetal prévia com ausência do osso 
nasal, presença de higroma cístico, pulmões ecogênicos e intestino hiperecogênico. O exame realizado posteriormente foi concordante 
com estes achados e evidenciou, através do Doppler, uma válvula tricúspide anormal. A ultrassonografia morfológica verificou um peque-
no derrame pleural à esquerda e um aparente defeito no septo atrioventricular. O cariótipo fetal mostrou uma trissomia livre do cromos-
somo 18 (47,XX,+18), compatível com o diagnóstico de SE. A ecocardiografia fetal revelou uma comunicação interventricular associada a 
uma hipoplasia leve da valva atrioventricular esquerda e uma dupla via de saída do ventrículo direito. Além disso, a ressonância magnéti-
ca fetal mostrou, também, uma HD à esquerda, com desvio do mediastino para a direita. As ultrassonografias realizadas posteriormente 
evidenciaram que o estômago e algumas alças intestinais estavam no interior do hemitórax esquerdo. O parto foi cesariano e a criança 
nasceu com 38 semanas de gestação, pesando 1905 g e necessitando de suporte respiratório na unidade de terapia intensiva neonatal.
Diagnóstico e Discussão: Todos os achados ultrassonográficos pré-natais proporcionaram a suspeita de alteração cromossômica, cujo 
diagnóstico foi confirmado no cariótipo fetal. Além disso, os exames posteriores salientaram os conteúdos da HD mostrada na ressonân-
cia magnética. Ou seja, a ultrassonografia pré-natal fez parte de todos os passos da investigação de HD associada à SE.
Considerações Finais ou Conclusões: A HD pode ocorrer como uma anomalia isolada ou associada a alguma síndrome ou a outras 
malformações. Anomalias cromossômicas podem estar presentes, incluindo a SE, que é considerada uma das alterações mais comuns. 
Nestes casos, a taxa de mortalidade é alta e as crianças costumam nascer com baixo peso e prematuras. Não obstante, a investigação 
ultrassonográfica é útil para o diagnóstico em quase todos os casos.
Palavras Chave: hérnia diafragmática, alterações cromossômicas, síndrome de Edwards.

ID: 47
Área: USG em Ginecologia e Obstetrícia
Autores: CANTARELLI, A. L. J; MATOS, E. E. U; RODRIGUES, R. A. F; SANTOS, R. P; NICÁCIO, T. S. L; Bernardino, A. O.
Título: USO DA ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA PARA O DIAGNÓSTICO DA ENDOMETRIOSE
Objetivos: A endometriose é uma doença multifatorial, ginecológica e de caráter benigno que acomete principalmente mulheres em 
idade fertil. Pode ser definida pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. O diagnóstico inicial da endometriose é 
realizado pela Ultrassonografia Pélvica (USP), que consiste em um exame de imagem em duas categorias, sendo a primeira o método 
Ultrassonografia Transabdominal (USTA) de característica não invasiva com visualização dos órgãos abdominais inferiores; e a Ultras-
sonografia Transvaginal (USTV) feita de forma invasiva por meio do canal varginal, com uma melhor visualização da região. Realizado 
através de ondas sonoras que permite a visualização de órgãos internos. O objetivo deste trabalho é descrever o uso da USP para o 
diagnóstico de endometriose.
Método: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura em que a questão de pesquisa é: qual o uso da USP para o diagnóstico de en-
dometriose? e os descritores utilizados foram: “ultrassonografia”, “endometriose” e “diagnóstico”. As buscas foram realizadas na biblioteca 
virtual em saúde, onde foram encontrados 12 artigos nessa busca. Entre os critérios de inclusão foram colocados artigos em português, 
inglês e espanhol e, dos últimos cinco anos.
Discussão e Apresentação das Imagens: Os estudos indicaram que as USTV e USTA são métodos de primeira escolha para o diagnósti-
co de endometriose, devido ao fácil acesso, baixo custo e por não ser um método invasivo. Ademais, propicia o planejamento terapêutico 
nos casos que necessitem de intervenção cirúrgica.
Considerações Finais ou Conclusões: Conclui-se que o exame de imagem atua no processo de diagnóstico para endometriose. O mé-
todo é utilizado como auxiliar diagnóstico, considerado no momento da escolha da conduta terapêutica, podendo evitar que a paciente 
seja submetida a uma cirurgia desnecessária. A finalidade consiste em avaliar órgãos pélvicos através da USP. Além disso, a USTV permite 
identificar alterações no útero, anexos e reto. Dessa forma, percebe-se que a conduta clínica se baseia na disponibilidade desses dois 
métodos de imagem e considera o plano terapêutico individual, como exemplo casos de mulheres que não desejam  realizar o método 
transvaginal e disponibiliza-se a USTA, embora a utilidade diagnóstica seja reduzida.
Palavras Chave: Ultrassonografia; Endometriose, Diagnóstico
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