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 b Associação Potiguar realiza 
sua primeira jornada
Atualização científica e confraternização marcaram o evento 

realizado na Associação Médica do Rio Grande do Norte

A Associação de Ultrassonografia 
Potiguar - AUSP realizou nos dias 25 
e 26 de maio de 2012 no auditório 
da Associação Médica do Rio Grande 
do Norte a I Jornada da Associação de 
Ultrassonografia Potiguar, evento que 
contou com a presença de 48 inscritos. 
“Apresentado por grandes especialistas da 
área no país, este evento abordou diferentes 
técnicas para a realização dos exames 
neste segmento”, destaca o presidente da 
Associação de Ultrassonografia Potiguar, 
Fábio Costa Souza. 

Segundo ele, a Jornada teve como 
objetivo a atualização científica nas áreas 
de ultrassonografia, em parceria com 
ginecologistas e cirurgiões vasculares, 
além de estreitar laços com a comunidade 
médica do Rio Grande do Norte, 
congregando todos quem se dedicam a 
este método de imagem.“Agradecemos a 
valiosa colaboração da SBUS, sem a qual 
não alcançaríamos o êxito almejado, do 
qual foram determinantes para o sucesso 
da nossa Jornada”, compartilha. 

Da esquerda para direita estão 
Antônio GADelhA DA CostA, 
ZAnkenneDy JAles De QueiroZ, 
FrAnCisCo MAuAD Filho presidente 
da AusP, Fábio CostA souZA, 
bAlDuíno MArtins De CAstro 
sousA e o Diretor imprensa do 
sinMeD/rn FrAnCisCo Fábio De 
ArAúJo bAtistA

Diretoria reunida: ZAnkenneDy 
JAles De QueiroZ, bAlDuíno 
MArtins De CAstro sousA, 
Fábio CostA souZA, FrAnCisCo 
WellinGton soAres néri, 
roQue bernArDino sobrinho, 
nevton MesQuitA FernAnDes, 
FrAnCisCo DAs ChAGAs leão 
liMA, José MArtins De CAstro 
Filho e FrAnCisCo De Assis 
vieirA

leonArDo bernArDo beZerrA, 
Fábio CostA souZA, FrAnCisCo 
MAuAD Filho, bAlDuíno 
MArtins De CAstro sousA e 
Antônio GADelhA DA CostA
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As necessidAdes dA ultrAssonogrAfiA brAsileirA
na defesa profissional a sbus é a tenda de trabalho de seus 

associados, defendendo os valores de remuneração médica, 

possibilitando a defesa de processos que correm contra o 

bom médico e buscando titulação junto à AMb/cfM

“Não me fale de bondade, de justiça abstrata, de lei natural. A necessidade é a lei mais importante”, já dizia Napoleão Bonaparte 
em 1815. O ultrassonografista brasileiro, como médico que é, necessita de ciência e defesa profissional permanentes. Aqui na SBUS 
temos praticado a ciência através das jornadas regionais, dos congressos nacionais, do jornal e da revista específica, nos quais o 
aprendizado básico e a reciclagem avançada são verdadeiramente referendados. 

Na defesa profissional a SBUS é a tenda de trabalho de seus associados, defendendo os valores de remuneração médica, além de 
favorecer a defesa de processos que correm contra o bom médico. 

Ainda na defesa profissional, temos perseguido a “titulação” junto à AMB/CFM. Há vários anos foi realizado um acordo SBUS/
CBR, que corria bem no benefício ao médico brasileiro, porém foi quebrado por parte da atual diretoria do CBR em 2011. 

Caminhamos no último ano junto à AMB e CBR no sentido de refazer o referido acordo, pois é preciso valorizar o médico 
que atende lá na ponta desta cadeia. Estamos aguardando a posição final da atual diretoria do CBR, esperando que seja a melhor 
possível. Assim vamos trabalhando em prol da USG nacional, valorizando cada vertente positiva, incluindo a frase “A necessidade é a 
lei mais importante”, conforme pregava o rei francês.

WAlDeMAr nAves Do AMArAl | Presidente da sBUs

ExpEdiEntE DiRetoRiA executivA 
2011-2013
diretor Presidente
Waldemar naves do Amaral (go)
diretor vice-Presidente 
sang choon cha (sP)
diretorA secretáriA-gerAl
reginA MárciA YosHiAssu (sP)
diretorA 1º secretáriA
MAitHe vendAs gAlHArdo (Ms)
diretor 1º tesoureiro
evAldo trAJAno souZA filHo (df)
Maithe vendas galhardo (Ms)
diretor tesoureiro gerAl
rui gilberto ferreira (go)
diretor científico e culturAl

francisco Mauad filho (Ms)
diretorA de defesA ProfissionAl
roseMeire fernAndes gArciA (sP)diretor 
sociAl e de coMunicAção
fAusto cÉsAr f. bAPtistA (Pr)

MeMBRoS Do coNSeLHo FiScAL
titular 1 JosÉ cArlos gAsPAr Jr. (sP)
titular 2 cArlos stefAno HoffMAnn britto 
(sP)titular 3 nielson rodrigues bArbosA (bA)

suplente 1 eduArdo vAlente isfer (sP)
suplente 2 WAsHington luis rios (go) 

consultivo
lucy Kerr
sang choon cha

JoRNAL DA SBuS (SocieDADe BRASiLeiRA 
De uLtRASSoNoGRAFiA)
ÓRGão oFiciAL DA SocieDADe BRASiLeiRA 
De uLtRASSoNoGRAFiA

sociedade brasileira de ultrassonografia
end: rua teodoro sampaio, 352 - conj. 53/54 
- Pinheiros ceP: 05406-000 - são Paulo - sP 
- fones: (11) 3081-6049/(11) 3081-6736 - 
Homepage: www.sbus.org.br - e-mail: sbus@
sbus.org.br

PublicAção coM 
A quAlidAde:

edição: tatiana cardoso
redação: Ana Maria Moraes, Ana 
Paula Machado e Márcia fabiana

Arte final: ericson bizinotto e 
vinicius carneiro

fotos: Arquivo sbus
comercial: fernanda Marques

(62) 3224-3737 |
www.coNtAtocoMuNicAcAo.coM.BR
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Unicred
20 anos.
Nós crescemos 
com você.

MAIS DE 8 MIL ASSOCIADOS 
COLHEM JUNTOS OS FRUTOS 
DE INVESTIMENTOS BEM-
SUCEDIDOS.

Conta Corrente
Cheque especial
Crédito
Aplicações
Investimentos
Débito automático
Assessoria financeira 

Cartão de crédito
Cartão de débito
Seguros
Serviços
Produtos Corporativos
Internet Banking

ESCOLHA A UNICRED!
CONTE COM OS PRODUTOS DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
E AS VANTAGENS DE UMA COOPERATIVA:

UNICRED CENTRO BRASILEIRA
www.unicredgyn.com.br

Cetrus traz um dos mais importantes 
especialistas em vitalidade fetal
O Cetrus, centro de referência no ensino em Diagnóstico por Imagem, traz pela primeira 
vez ao Brasil o professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland para 
as áreas de Ginecologia e Obstetrícia e Ciências Reprodutivas e o mais importante autor 
da atualidade em vitalidade fetal, Ahmet Baschat, para curso avançado em Medicina 
Fetal. Baschat é investigador e perito no gerenciamento e tratamento da síndrome da transfusão feto-fetal e no tratamento 
de complicações relacionadas com gestação gemelar monocoriônica. O curso, coordenado pelo professor responsável pelo 
setor de Medicina Fetal do Cetrus, Fábio Peralta, será realizado entre os dias 18 e 20 de outubro em Búzios, no Rio de 
Janeiro, e aborda temas como Doppler da Circulação Fetal, Avaliação da Vitalidade Fetal (Doppler, PBF e CTG), Restrição 
de Crescimento Intra-útero, Gestação Gemelar Monocoriônica e o Papel dos Diferentes Métodos de Avaliação da Vitalidade 
Fetal em Condições Específicas. Indicado para médicos que atuam nas áreas de obstetrícia, vitalidade fetal e medicina fetal, o 
evento pretende promover a reciclagem e atualização de conhecimentos, num ambiente familiar e de convívio entre amigos. 

16º coNGReSSo DA SBuS 
SoRteARá cARRo eNtRe 
oS pRiMeiRoS iNScRitoS
Especialistas de todo o Brasil e convidados internacionais 
se reunirão, entre os dias 24 e 27 de outubro, para o 16º 
Congresso da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, que 
será realizado no Centro de Convenções Frei Caneca, na 
capital paulista. Paralelamente, acontecerá o 8º Congresso 
Internacional de Ultrassonografia Fisusal. As atividades desta 
edição serão dividas pelas áreas de atuação Ginecologia 
e Obstetrícia, Medicina Interna, Músculos-Esqueléticos, 
Vascular, Pequenas Partes e Pediatria com apresentação de 
estudos atualizados, reforçando a reciclagem nas diferentes 

áreas. Alguns convidados internacionais já estão confirmados 
como o paraguaio Ramon Bataglia, presidente da Federação 
Latina Americana de Ultrassografia, o chileno Henan Munoz, 
o espanhol Fernando Mussole Bonilla e o americano Luiz 
Flávio Gonçalvez.
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 b belém recebe iii encontro de Médicos 
ultrassonografistas do Pará
ApuSG homenageou médicos sócios fundadores e àqueles que 

prestaram relevantes serviços à especialidade no estado

A As soc i a ç ão  Pa r aen se  de 
Ultrassonografia (APUSG), com o 
apoio da Sociedade Brasileira de 
Ultrassonografia (SBUS), promoveu, no 
dia 23 de abril, o III Encontro de Médicos 
Ultrassonografistas do Pará, em Belém. A 
reunião, que aconteceu paralelamente ao 
XVI Congresso Médico Amazônico, teve 
como destaque o seminário “Avanços 
Ultrassonográficos em Obstetrícia” com 
participação do vice-presidente da SBUS, 
Sang Choon Cha, e do especialista 
Heverton Pettersen.

O sucesso da reunião foi expressado 
numericamente com a participação de 
116 ultrassonografistas. Na oportunidade 
foi prestada uma homenagem aos 
médicos sócios fundadores da APUSG 
e àqueles com relevantes serviços 
prestados à ultrassonografia no Pará. 
Entre os convidados, estave presente 
Eduardo Boulhosa Nassar, fundador 
e primeiro presidente da APUSG, 
que representou na mesa os demais 
sócios fundadores da associação. Ainda 
marcaram presença Octávio Ribeiro 
Guilhon Filho, presidente da Associação 
Paraense de Radiologia, e Pedro Noleto 
representando a Associação Paraense de 
Ginecologia e Obstetrícia.

Sílvio Romero Buarque de Gusmão, 
presidente da APUSG, saudou os 
presentes e juntamente com a sua 
diretoria procedeu a entrega dos 
certificados de “Honra ao Mérito” 
aos colegas homenageados: Eduardo 
Boulhosa Nassar, José Eduardo de 
Lima Iketani, Antônio Fernando Armini 
Pedrinha, Luiz Felipe Araújo Viana, 
Geraldo Resque Duarte, Geraldo 
Gomes da Silva, Augusto Dias de Pinho 
de Borborema, Celeste Rodrigues 

Horiguchi, José Luiz Flexa de Oliveira, 
José Marcos Rodrigues Garcia, Manoel 
Pedro Nunes Cardoso, Mário Augusto 
Ito, Roger Barata Ataíde, Robson Tadachi 
Moraes de Oliveira, Ruy Dias de Pinho 
de Borborema, Sheila Maria Almeida 
Gomes Ferreira, Raimundo Nonato 
dos Santos Gomes, Wanderlan Augusto 
Brandão Quaresma, Diego Barros 
Florenzano de Souza, Ana Cristina 
Moutinho Ataíde, Arthur de Paula Lobo, 
Arnaldo Lobo Neto, Octávio Augusto 
de Paula Lobo, Octávio Ribeiro Guilhon 
Filho, Jorge Iketani e Tadeu Sampaio. 

Celeste horiGuChi e 
eDuArDo nAssArZ

oCtAvio Guilhon, sAnG 
Choon ChA, silvio GusMão 
e FernAnDo PeDrinhA

PeDro noleto, silvio 
GusMão e eDuArDo nAssAr 

Auditório repleto de especialistas

 sAnG e Guilhon
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heverton Pettersen e MArCos GArCiA

sAnG e AuGusto borboreMA

sAnG e GerAlDo GoMes 

silvio GusMão e eDuArDo nAssAr

A melhor estrutura para proporcionar o melhor 
aprendizado está de portas abertas. 
Agora em dois endereços.

A excelência no ensino abre
muitas portas. Inclusive esta:

Nova Unidade CETRUS – Recife.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
11 2577.0383  ou  0800 7263944

cetrus@cetrus.com.br
www.cetrus.com.br

UNIDADE SÃO PAULO
Av. Jabaquara, 474

Vila Mariana 

UNIDADE RECIFE
Empresarial Blue Tower

Av. Eng. Domingos Ferreira, 4060, 14º and.
Boa Viagem 
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DISCURSO DE POSSE DA SBUS DE ALAGOAS
proferido na solenidade de implantação e posse da diretoria da Sociedade Alagoana 

de Ultrassonografia e Obstetrícia de Alagoas (SAUS) no dia 8 de maio de 2012

Ilustríssimos convidados, representantes das diversas entidades de saúde e órgãos representativos da 
classe médica do Estado de Alagoas, parentes e amigos, boa noite. 

Hoje, iniciamos uma jornada de luta, trabalho, companheirismo, empenho e esperança por um futuro 
melhor que venha valorizar a ultrassonografia e traduzir respeito para o paciente e compromisso com a vida.

Com muito orgulho e satisfação, ciente das nossas grandes responsabilidades, represento uma equipe 
de profissionais que se destacam pela excelência com que exercem a medicina.

Os membros-diretores que, hoje, tomam posse, assumem o compromisso perante a classe médica de que 
desenvolveremos nossas atividades com vontade, seriedade, competência, união, ética e respeito. Para isto, 
contamos com uma equipe multidisciplinar forte, dedicada, empenhada e amparada em valores técnicos e morais. 

Temos como metas facilitar a comunicação e desenvolver ações visando a valorização, capacitação, 
aprimoramento e atualização profissional. 

Precisamos trabalhar com tabelas justas, que resumam coerência, dignidade, responsabilidade, 
dedicação e respeito com o paciente e profissional executante. 

Esta sede regional, em Maceió, vem fortalecer e se unir às demais entidades representativas da 
ultrassonografia, em especial à SARA – Sociedade Alagoana de Radiologia, aqui representada pelo seu 
Presidente, Dr. Luiz Alberto, a quem expresso minha consideração e amizade, ratificando a importância 
da união da classe dos ultrassonografistas perante a nossa sociedade, visando resguardar a importância 
dos nossos serviços e, por conseguinte, a devida valorização. 

Finalizo ratificando minha humildade diante dos desafios da medicina e compromisso com a 
ética, pedindo a Deus que nos ilumine a exercermos bem nossa função, com dignidade, seriedade, 
compromisso e respeito. 

Muito obrigado!
GustAvo CAntArelli

Presidente da saUs

Confira algumas fotos da solenidade
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facebook.com/nineonecursoseeventos

0800.602.1991
+55 51 3031.1991

A NINEONE convida você a 
visitar seu novo website.

O grupo Meddco traz mais uma novidade 

para você!

Está chegando no mercado mais uma 

empresa do nosso grupo, voltada para 

organização e realização de cursos de 

atualização médica em formato presencial, 

nas cidades de Porto Alegre e Fortaleza.

Medicina Fetal 1º Trimestre – Dr. Jorge Telles
De 06/08/2012 à 08/08/2012 - Porto Alegre/RS

Conheça nossa agenda de cursos!

Medicina Fetal - 2º Trimestre - Dr. Jorge Telles
De 09/08/2012 à 11/08/2012 - Porto Alegre/RS

Doppler em Medicina Interna - Dr. 
De 13/08/2012 à 15/08/2012 - Fortaleza/CE

Carlos Stéfano

Ultrassonografia Pediátrica - Dra. Rosemeire F. Garcia
De 16/08/2012 à 18/08/2012 - Fortaleza/CE

Ultrassonografia Pediátrica - Dra. Rosemeire F. Garcia
De 16/08/2012 à 18/08/2012 - Fortaleza/CE

Ultrassonografia 3D / 4D - Dr. Raul Moreira Neto
De 17/09/2012 à 19/09/2012 - Fortaleza/CE

Medicina Fetal - Dr. Jorge Telles
De 20/09/2012 à 22/09/2012 - Fortaleza/CE

Doppler em Medicina Interna - Dr. Carlos Stéfano
De 12/11/2012 à 14/11/2012 - Porto Alegre/RS
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De 15/11/2012 à 17/11/2012 - Porto Alegre/RS
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Respeito pela sua confiança é oferecer sempre o melhor.

PRODUTOS COM A GARANTIA US & CIA.  
Sinônimo de confi ança e satisfação para os clientes. 

Ultrassom 3D e 4D
Doppler Collor e P & B
Ultrassom ecocardio
Transdutores novos e seminovos
Conserto de transdutores 

Vídeo printers
Suprimentos e fi lmes
Softwares de captura de laudos 
Acessórios ginecológicos em geral 
(pronta-entrega)

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Financiamento

Mais informações: 
(16) 3911.9399 – 3911.9498
www.usecia.com.br
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Curso teórico demonstrativo, voltado aos obstetras, ginecologistas, radiologistas, 
pediatras e outros profi ssionais da área médica.
Este curso aborda os principais tópicos envolvidos na especialidade, tanto do 
ponto de vista do diagnóstico (invasivo e não invasivo) e da conduta pré-natal 
(terapêutica fetal) e obstétrica.

(11) 2364-6477 / (11) 3864-6458             secretaria@fetus.com.br                  fetusestudos.com.br                              

NOVA UNIDADE
Avenida Prof. Alfonso Bovero, 130- Perdizes - São Paulo - SP

     

Coordenador: Prof. Eduardo V. Isfer

• Aconselhamento Genético em Medicina Fetal
• Perdas Fetais de Repetição
• Rastreamento Bioquímico e Biofísico
• US Morfológico - 1º Trimestre
• US Morfológico - Malformações
• Vitalidade Fetal
• Infecções Congênitas
• Isoimunização Rh
• Gestação Gemelar
• Propedêutica Fetal Invasiva
• Terapêutica Fetal

Duração
6 dias

(Segunda a Sábado)

Carga Horária
60 horas

Programação
Teórica e Prática
Demonstrativa

06 a 11 de Agosto
Inscrições abertas

Curso Intensivo de Medicina Fetal

asivo) e da conduta

l Dur

Vagas 

Limitadas

Curso Intensivo de Medicina Fetal
Vai prestar a prova de título? Aproveite essa revisão geral 
dos principais tópicos da Medicina Fetal!


