ULTRASSONOGRAFIA “POINT OF CARE” PARA NEFROLOGISTAS
LOCAL: WINDSOR BARRA HOTEL - Rio de Janeiro

DATA: 20 e 21 de março de 2021
COORDENAÇÃO:
Marcus G Bastos: Professor Titular de Medicina (UFJF) e das Faculdades de
Medicina SUPREMA (Juiz de Fora) e FAGOC (Ubá)

Ana Luisa Vieira: Professora da Faculdade de Medicina de Barbacena (FAME FUNJOB) e Instrutora do WINFOCUS
José Pazeli Jr: Professor da Faculdade de Medicina de Barbacena (FAME FUNJOB) e Instrutor do WINFOCUS

PREÇO E FORMAS DE PAGAMENTO
 Crédito ou Débito



Á vista R$ 2.600,00
ou
Em até 18x ( ver condições de pagamentos )

VAGAS LIMITADAS
Dois grupos de 9 - 12 participantes.

APRESENTAÇÃO
O modelo tradicional de referenciamento para a realização de ultrassonografia ou
ecocardiogarfia tem se modificado nos últimos 25 anos. A redução do tamanho
(hoje já existem mais de 10 unidades handheld no mercado) e do custo dos
aparelhos de ultrassom, cada vez mais médicos de diferentes especialidades
estão utilizando a ultrassonografia a beira do leito, como extensão do exame
físico.

OBJETIVO
Treinar habilidades práticas que permitam utilizar corretamente a ultrassonografia
como extensão do exame físico.
Diferenciar o normal do patológico relativo aos tópicos que serão abordados no
curso
Avaliar o pacientes renal “além das fronteiras” do trato urinário

EMENTA
Ajustes da máquina de ultrassom para a obtenção de imagem de qualidade
Princípios básicos sobre Doppler
Janelas cardíacas
Disfunção sistólica do ventrículo esquerdo
Derrame pericárdico
Ultrassonografia pulmonar

Ultrassonografia do trato urinário
Acesso venoso central guiado por ultrassonografia
Biópsia renal guiada por ultrassonografia
Avaliação ultrassonográfica da fístula arteriovenosa

Aulas bônus
Avaliação da volemia e da responsividade a volume na IRA
Disfunção diastólica do ventrículo esquerdo
Avaliação ultrassonográfica do rim transplantado

PÚBLICO ALVO
Nefrologistas e Clínicos Gerais

ESTRUTURA DO CURSO
Vídeoaulas (pré-requisito para o treinamento prático) - Toda a temática teórica
do curso, exceto o conteúdo utilizado na discussão dos casos clínicos, será
disponibilizado previamente na forma de videoaulas, as quais deverão ser
OBRIGATORIAMENTE assistidas antes do treinamento prático.
Hands-on (treinamento prático) : As aulas serão realizadas em modelos de
maneira a permitir um treinamento prático intensivo (OITO HORAS).
Discussão de casos clínicos com o objetivo de integrar os conhecimentos
adquiridos

OBSERVAÇÕES
1. Disponíveis a partir do dia 01/02/2021
2. Serão diponibilizado os PDFs dos principais artigos relativos a cada tópico e que
foram utilizados no curso.

