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2 25 anos Dopsom

Passaram-se 25 anos e isto é
um grande acontecimento.

Em 1991, frente a uma maior con-
solidação do uso dos métodos de 
imagem na ginecologia e obstetrícia, 
cinco médicos ligados à Faculdade de 
Medicina da UFMG e ao Hospital das 
Clínicas da UFMG, resolveram fun-
dar um serviço de diagnóstico por 
imagem – O DOPSOM, inicialmente 
especializado apenas em Ginecologia 
e Obstetrícia.

A proposta inicial era sermos um 
serviço de vanguarda, acompanhan-
do o início de uma grande onda de 
utilização das técnicas de imagem da 
época e focando no auxílio aos cole-
gas para uma melhor resolução dos 
casos. Pretendíamos desde lá, ser um 
centro gerador e disseminador de co-
nhecimento. Isso não mudou. Era o 
início, por exemplo, da Medicina Fe-
tal e da utilização da Dopplerveloci-
metria, sendo um período de grande 
ebulição, notadamente em Obstetrí-
cia. A ultrassonografia e o Doppler 
nos ajudaram a entender melhor a 
fisiopatologia de muitos processos 
envolvidos na gestação. 

Assim, mantendo o foco, fomos os 
pioneiros na introdução da Doppler-
velocimetria em Minas Gerais bem 
como uns dos principais serviços na 
realização de procedimentos inva-
sivos em Medicina Fetal. No meio 
desse caminho, foram introduzidos 

saudável. Orgulhamo-nos também, e 
temos que agradecer à nossa equipe 
de funcionários. Estes, essenciais na 
manutenção dos pilares dessa empre-
sa.

Precisamos expor nossa imensa 
gratidão aos colegas que nos con-
fiaram e nos confiam seus pacien-
tes. Em nossa relação de médicos, 
há centenas que nos acompanham 
desde 1991. Vimos a evolução deles 
e vice-versa. Mantemos uma relação 
sinérgica e o grande beneficiado é o 
paciente. Orgulhamo-nos disso.

Mantemos o compromisso de man-
ter nosso essencial espírito vanguar-
dista, melhorando sempre nosso 
norte de fornecer os melhores resul-
tados aos colegas, através da utiliza-
ção dessas magníficas ferramentas 
utilizadas nos métodos de diagnósti-
co por imagem e na disseminação de 
conhecimentos adquiridos que facili-
tam o exercício de nossas atividades 
profissionais. Trata-se também de 
um compromisso com nossa virtuosa 
mas combalida profissão – A Medi-
cina.

Forte abraço a todos!
equipe do DOPsOM

outros métodos diagnósticos, quais 
sejam: Medicina Interna com toda 
sua gama de procedimentos, Mamo-
grafia e suas derivações, Ecodoppler 
Fetal, Ultrassonografia em endome-
triose.

Estamos ampliando nossa gama de 
serviços. Esperamos fazer essa comu-
nicação em breve. A evolução do ser-
viço nos permitiu, sempre com muito 
trabalho e dedicação, ampliar nos-
sa clientela e nossas instalações. Em 
meio à tese, congressos nacionais e 
internacionais, aulas, trabalhos cien-
tíficos publicados e apresentados e 
outros. Mantemos nosso crescimento 
acompanhado à constante evolução 
do Diagnóstico por Imagem.

Passaram-se 25 anos e isto é um 
grande acontecimento! Vamos so-
brevivendo às crises na área de saúde 
e notadamente no Diagnóstico por 
Imagem. Trata-se de um exercício de 
equilíbrio. Embora a atmosfera do 
momento nos empurre para come-
morações, não podemos ser omissos 
com processos que invadem negati-
vamente o exercício atual da Medici-
na.

Temos muito orgulho da nossa 
equipe médica, que veio crescendo 
e por vezes, renovando e inovando. 
Trata-se de um processo evolutivo 

Dopsom 25 anos - 
O início de tudo e a evolução.



3 Conhecimento

O papel do ultrassom na
propedêutica de endometriose

Como diagnosticar 
endometriose?

A endometriose é uma doença que 
causa dor pélvica e infertilidade, atin-
gindo cerca de 10% das mulheres em 
idade fértil. Geralmente só é desco-
berta após vários anos de sintomas, 
porque não há um bom exame capaz 
de diagnosticar todas as formas da 
doença (superfi cial, ovariana e pro-
funda infi ltrativa).

As lesões superfi ciais são a forma 
de diagnóstico mais difícil, exigindo 
laparoscopia, pois não são vistas por 
métodos de imagem e não há um bom 
marcador sanguíneo. O endometrio-
ma ovariano tem aspecto típico e é 
identifi cado ao ultrassom endovagi-
nal, método já consagrado. O achado 
de endometrioma é um marcador da 
presença de lesões profundas e indica 
que deve ser feita pesquisa específi ca.

As lesões profundas podem ser vis-
tas ao ultrassom, mas requerem um 
exame mais aprofundado, em mãos 
de profi ssional treinado e com ex-
periência neste tipo de exame, pois 
apresentam formas e localizações 
variadas e passam despercebidas nos 
exames rotineiros.  

O ultrassom para pesquisa de en-
dometriose profunda infi ltrativa com 
preparo intestinal, realizado pelas 
vias abdominal e endovaginal, per-
mite mapear precisamente as lesões 
e orientar o tratamento. Pode ser 
realizado em qualquer fase do ciclo, 
em pacientes usando pílulas ou DIU. 
Sua acurácia é superior a 95% para 
as lesões retrocervicais, vesicais e in-
testinais.  Para lesões de ligamentos 
uterossacros e fundo de saco vaginal, 
a sensibilidade é de cerca de 80% e a 
especifi cidade de até 95%. 

A alta acurácia, a possibilidade de 
avaliar aderências e a facilidade de 
acesso, com preparo e execução tole-
ráveis, fazem do ultrassom o exame 
de primeira linha na suspeita de en-
dometriose. 

Embora tenha acurácia semelhan-
te, a ressonância magnética não per-
mite a mobilização das estruturas, o 
que difi culta a avaliação de aderên-
cias. Fica reservada para casos duvi-
dosos ou em que não se pode realizar 
ultrassom endovaginal.

Recomenda-se que pacientes com 
endometriose sejam avaliadas por 
equipe multidisciplinar especializa-
da, mas o diagnóstico começa sempre 
com a suspeita clínica pelo ginecolo-
gista. É importante valorizar a quei-
xa de dor ou infertilidade, examinar 
detalhadamente e solicitar ultrassom 
com profi ssional habilitado, infor-
mando os achados clínicos.

Dor pélvica e cólica menstrual não 
são �coisas normais das mulheres�. É 
inadmissível deixar que as mulheres 
sofram com dores associadas à endo-
metriose, quando se dispõe de téc-
nicas acessíveis para diagnosticar e 
tratar adequadamente este problema. 

No DOPSOM, os exames são re-
alizados pela Dra. Márcia Cristina 
França Ferreira, e podem ser agenda-
dos pelo telefone 3217-0800.

saiba mais em:

www.dopsom.com.br



4 Tema da página

exames que realizamos

Agenda 
4º Científi caFique por 

dentro. tema:
GUIDELINE ISUOG 2016 - 
O PAPEL DO ULTRA-SOM NA 
GESTAÇÃO GEMELAR.
Dr Fernando Macedo Bastos.

28/09/16 - setembro

tema: 
ATUALIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 
DE BI-RADS MAMÁRIA (Ultra-som e 
Mamografi a).
Dra Tereza Cristina Ferreira de Oliveira.

26/10/16 - Outubro

tema: 
PRNCIPAIS CARDIOPATIAS 
CONGÊNITAS - Diagnóstico
Pré-Natal. Dra Carolina Andrade 
Bragança Capuruço.

30/11/16 - Novembro

  Participe:Nossos endereços:

31 3217-0800 
Entre em contato através do nosso site:
www.dopsom.com.br

Projeto executivo: WCR Consultoria
Diagramação e criação: www.pipe.design

(31) 3217.0800
Entre em contato através do nosso site:
www.dopsom.com.br

Av. do Contorno, 4108, Funcionários, 
Belo Horizonte - MG

Av. Alfredo Balena, 145, 13º Andar  
Stª Efi gênia, Belo Horizonte - MG
Diretor técnico
José Avilmar Lino da silva
CRM 20.794

Diretor técnico
Marcelo Lopes Cançado
CRM 17.806

especialização
Nossa técnica de mamografi a, 

Sueli Tereza da Fonseca, participou 
do XXVI Curso de Reciclagem em 
Mamografi a do Núcleo de Aperfei-
çoamento em Mamografi a do De-
partamento de Prevenção – Hospital 
do Câncer de Barretos, entre os dias 
02 e 13 de maio de 2016 percorren-
do 80h, �aprendi a técnica Holande-
za de mamografi a desenvolvida por 
Cary van Landsveld – Verhoeven, 
visando otimização da qualidade do 
exame bem como a sua humaniza-
ção, e aumentando o compromisso 
com a efi cácia do resultado�.

- Ultrassom Da Bolsa Escrotal;
- Ultrassom Glândulas Salivares.
• Ultrassom Pediátrico
- Cervical;
- Transfontanelar;
- Tórax;
- Parede Abdominal;
- Coxo-femoral;
- Pélvico.
• Músculo-Esquelético e Partes Moles
• Mamografi a Digital
• Ultrassom de Mamas
- Ultrassom de Axila;
- Avaliação de lesões mamárias;
- Marcação de lesões mamárias;
- Punção-Biópsia De Agulha Fina (PAAF);
- Biópsia de fragmento (Core Biopsy).

sueli tereza 
da Fonseca

 Técnicas de RX

- Obstétrico Gemelar;
- Obstétrico Morfológico (1º Trimestre);
- Obstétrico 3D / 4D;
- Doppler Obstétrico Colorido.
• Medicina Fetal 
- Amniocentese;
- Biópsia de Vilo Corial;
- Ecodopplercardiograma Fetal.
• Medicina Interna e Pediatria
- Abdome Total;
- Ultrassom Abdome Total (Com Prova Motora);
- Abdome Superior;
- Vias Urinárias;
- Pequenas partes: tireóide, bolsa escrotal, etc;
- Tireóide com Paaf;
- Próstata Via Abdominal;
- Região Inguinal;
- Doppler Colorido em Medicina Interna;

• Ginecológicos
- Ginecológico Transvaginal (Endovaginal);
- Ginecológico Transabdominal;
- Ultrassom Endovaginal para estudo de endometrio-
se profunda;
- Doppler Colorido Ginecológico;
- Rastreamento De Ovulação;
- Histerossonografi a;
- Inserção, Retirada e Reposicionamento de DIU.
• Obstétricos
- Obstétrico;
- Obstétrico Transvaginal (1º Trimestre);
- Translucência Nucal;
- Ultrassom Obstétrico Com Perfi  l Biofísico Fetal;
- Ultrassom Morfológico;

Agora no mês de setembro ela ini-
ciará uma sequência de aulas para 
repassar o conhecimento para as 
demais profi ssionais da clínica e de 
outras clínicas parceiras.

www.hcancerbarretos.com.br
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