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CURSO HANDS-ON DE ELASTOGRAFIA BASEADA EM ULTRASSONS NO ESTADIAMENTO DA DHC 

Caros colegas, 

O GRUPUGE vai organizar, no dia 4 de Outubro de 2019, 

na Fundação Champalimaud (Lisboa), um curso de 

elastografia baseada em ultrassons, com um carácter 

essencialmente prático, centrado no treino hands-on.  

A elastografia integra diferentes modalidades baseadas 

nas propriedades dos ultrassons, assumindo atualmente 

um papel central no estadiamento não invasivo da 

doença hepática crónica. A elastografia em tempo real 

(RTE) e a elastografia point shear-wave (SWM) podem 

ser realizadas facilmente durante a ecografia abdominal, 

complementando a avaliação imagiológica do fígado. A 

sua versatilidade e disponibilidade imediata constituem 

uma mais-valia e um estímulo para a sua aprendizagem. 

Este curso destina-se a profissionais médicos na área da 

Gastrenterologia com experiência prévia em ecografia 

abdominal. A componente prática do curso vai integrar 

treino em elastografia transitória (Fibroscan), elastografia 

em tempo real (RTE) e em elastografia point shear-wave. 

Serão abordados os seguintes temas: 

- Estado da arte da elastografia transitória no 

estadiamento da DHC; 

- Princípios da elastografia em tempo real e point shear-

wave measurement, aspectos técnicos e práticos e 

limitações / factores preditivos de insucesso; 

- Aplicabilidade clínica da elastografia em tempo real e 

point shear-wave measurement; dados comparativos com 

outros métodos de estadiamento. 

 

As inscrições são realizadas através do site do 

GRUPUGE. 

 

Cumprimentos cordiais, 

A Direção do GRUPUGE 
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ORGANIZAÇÃO: 

- GRUPUGE - SPG 

    

 

DATA E LOCAL: 

- 4 de Outubro de 2019 

- Fundação Champalimaud, Lisboa 

 

COORDENADORES: 

- Miguel Bispo, Ricardo Rio Tinto, Susana Marques 

 

PALESTRANTES / MONITORES: 

- Ana Caldeira, Daniela Reis, Miguel Bispo, Sílvia Leite, 

Sofia Carvalhana, Susana Marques 

 

INSCRIÇÕES: 

Inscrições limitadas a 12 participantes no site do 

GRUPUGE, indicando as condições preferenciais* 

Preço da inscrição: 50 euros 

Data limite para inscrição: 31 de Agosto 

 

*Condições preferenciais: 

1. Frequência do Curso teórico-prático de ultrassonografia; 

2. Frequência de estágio específico na área da 

ultrassonografia; 

3. Ordem de chegada da inscrição. 

 

PATROCINADORES 

    


