Sugestão de nota agenda
INCOR - Instituto do Coração
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP

São Paulo, 10 de junho de 2009.

HC REALIZA CURSO SOBRE NOVA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO
EM DOENÇAS NO TÓRAX
Especialistas do Incor (Instituto do Coração) e médico da Universidade de
Harvard apresentarão a médicos brasileiros a nova técnica de utrassonografia
endobrônquica.
O Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas) promoverá no dia 18 de
junho, das 8h às 18h, o curso “Introdução à Técnica de Utrassonografia
Endobrônquica”, direcionado para médicos. O evento é gratuito e marca o
lançamento no Brasil de uma nova tecnologia em diagnóstico nas áreas de
pneumologia, cirurgia torácica e oncologia. O exame inédito combina ultrassom e
dispositivo para realização de biópsia – neste caso, feita sob orientação da própria
imagem ultrassonográfica. A técnica pode evitar a necessidade de realização de
cirurgia torácica exploratória para estudo de tumores e alterações dos tecidos na
região, necessário para indicação do tratamento. Além de especialistas do Incor, o
curso contará com a participação do renomado médico da Harvard Medical
School, Dr. Armin Ernst, especialista em pneumologia intervencionista.

SERVIÇO
“Introdução à Técnica de Utrassonografia Endobrônquica”
Dia: 18 de junho de 2009, das 8h às 18h
Local: Anfiteatro do Incor – Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 – 2º andar do
bloco II – Cerqueira César
Investimento: gratuito
Informações e inscrições: 3069-5372, com Eliana, e laclia@incor.usp.br

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA
Assessoria de Imprensa HCFMUSP

Incor-HCFMUSP
11-3069-5437/5016
incorpress@incor.usp.br
Solicite sua pauta pela Internet
Agora você também pode solicitar entrevistas com especialistas do Incor pelo site
http://www.incor.usp.br – seção Imprensa – formulário “solicite sua pauta”.

Assessoria de Imprensa e Mídias Jornalísticas Institucionais
Incor – Instituto do Coração do Hospital das Clínicas
Núcleo de Comunicação Institucional - HCFMUSP
Tel.: 11 3069-5437 / 3069-5016 - E-mail: incorpress@incor.usp.br
Solicite sua pauta: http://www.incor.usp.br (Imprensa)

