
 

 

Ecografia Musculoesquelética Pediátrica (MSUSPed) 

Programa do Curso 

Sexta-feira, 10 Novembro 2017 

 14.00-14.15h: boas-vindas, objetivos e conteúdo do curso – Fernando Saraiva e 

Margarida Oliveira 

 

14.15-19.15h: Presidentes – Fernando Saraiva e Manuela Costa 

 14.15-14.50h: MSUSPed - princípios básicos em escala de cinzentos e Doppler e 

artefactos – Fernando Saraiva 

 14.50-15.25h: MSUSPed na prática clínica – Manuela Costa 

 15.25-15.30h: discussão 

 15.30-16.05h: padrão ecográfico e sonoanatomia musculoesquelética na criança 

– Margarida Oliveira 

 16.05-16.40h: achados ecográficos patológicos básicos na criança – Raquel 

Marques 

 16.40-16.45h: discussão 

 16.45-17.15h: coffee break  

 17.15-19.15h: workshop (hands-on) para manuseamento da sonda, otimização 

dos settings e aparência ecográfica dos tecidos musculoesqueléticos na criança 

 

Sábado, 11 Novembro 2017 

       08.45 -13.00h: Presidentes – Inês Silva e Margarida Silva   

 08.45-09.20h: sonoanatomia, exame ecográfico padrão e achados patológicos 

básicos da anca da criança – Margarida Silva 

 09.20-09.55h: sonoanatomia, exame ecográfico padrão e achados patológicos 

básicos do joelho da criança – Inês Silva 

 09.55-10.30h: sonoanatomia, exame ecográfico padrão e achados patológicos 

básicos do tornozelo e pé da criança – Miguel Sousa 

 10.30-11.00h: coffee break 

 11.00-13.00h: workshop (hands-on) para exame ecográfico padronizado da anca, 

joelho, tornozelo e pé; achados patológicos básicos  

 13.00-14.30h: almoço 

14.30-18.45h: Presidentes – Raquel Marques e Filipa Teixeira 



 14.30-15.05: sonoanatomia, exame ecográfico padrão e achados patológicos 

básicos do ombro da criança – Margarida Oliveira  

 15.05-15.40h: sonoanatomia, exame ecográfico padrão e achados patológicos 

básicos do cotovelo da criança - Fernando Saraiva 

 15.40-16.15h: sonoanatomia, exame ecográfico padrão e achados patológicos 

básicos do punho e mão da criança – Filipa Teixeira 

 16.15-16.45h: coffee break 

 16.45-18.45h: workshop (hands-on) para exame ecográfico padronizado do 

ombro, cotovelo, punho e mão; achados patológicos básicos  

 

Domingo, 12 Novembro 2017 

      09.00-12.55h: Presidentes – João Dias e Miguel Sousa 

 09.00-09.35h: procedimentos ecoguiados articulares e péri-articulares – João 

Dias 

  09.35-10.10h: documentação de imagens e relatório dos achados ecográficos – 

Margarida Silva 

 10.10-10.40h: coffee break 

 10.40-12.40h: workshop (hands-on) para exame ecográfico de crianças com 

doenças reumáticas 

 12.40-12.55h: comentários finais e avaliação do curso – Fernando Saraiva e 

Margarida Oliveira 

 

Com o apoio: 

 

 

 

 


