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ultrassonografia brasileira

Serão sorteados um carro 0km, 

Iphone5 e Ipad4 dentre os inscritos

Alta qualidade científica e uma 
programação social singular que 
promoverá a integração e junção dos 
saberes esperam os médicos de todo 
o Brasil no 17º Congresso Brasileiro de 
Ultrassonografia da SBUS e 9º Congresso 
Internacional de Ultrassonografia da 
FISUSAL, que serão realizados entre os 
dias 23 e 26 de outubro, no Centro de 
Convenções Frei Caneca, em São Paulo. 
Inscrições podem ser realizadas no local. 

“Esperamos os médicos de braços 
abertos para o maior encontro de 
ultrassonografia brasileira. Estamos 
nos últimos retoques para fazer deste 
congresso um marco na história 
da especialidade. Em São Paulo, 

encontraremos o melhor da ciência 
da ultrassonografia além de momentos 
fraternos para trocas de experiências”, 
afirma Waldemar Naves do Amaral, 
presidente da Sociedade Brasileira de 
Ultrassonografia. 

Para  e le ,  o  encont ro  a inda 
oportunizará a discussão de temas 
importantes para a defesa profissional 
dos médicos. “A medicina brasileira 
tem enfrentado barreiras políticas 
impostas por um Governo populista 
que colocou a classe médica como o 
vilão de um sistema de saúde precário 
e mau assistido. É hora de unirmos 
forças e trocarmos boas energias para 
defender a nossa especialidade e 
Medicina brasileira”, enfatiza Waldemar 
do Amaral.

Social
A solenidade de abertura, no dia 24 

de outubro, às 19h, será brindada com um 
coquetel especialmente preparado para 
recepcionar os médicos. Será sorteado 
um Ipad4. No dia 25 de outubro, haverá 
um happy hour, às 19h, na área de 
exposição com sorteio de um Iphone5. 
E no dia do encerramento, às 13h, os 
inscritos concorrerão ao um carro 0km.
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ExpEdiEntE

Jornal da SBUS (SocIedade BraSIleIra 
de UltraSSonografIa)
Órgão ofIcIal da SocIedade BraSIleIra 
de UltraSSonografIa
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SociEDaDE BRaSilEiRa DE UlTRaSoNoGRaFia (SBUS)
cNPJ. 73.525.594/0001-28

EDiTal DE coNVocaÇÃo N.º 02/2013
aSSEMBlÉia oRDiNÁRia

oRDEM Do Dia

O Presidente da SBUS – Sociedade Brasileira de Ultra-Sonografia, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Artigo n.º 13 do Estatuto Social, convoca os senhores 
associados em gozo de seus direitos, para reunirem-se em Assembléia Ordinária, a ser 
realizada durante XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE ULTRASSONOGRAFIA, 
no dia 26 de Outubro de 2013 (sábado), em primeira convocação às 12h00min, 
com a maioria dos associados, ou em Segunda convocação com qualquer número 
de presente, meia hora após, no Centro de Convenções Frei Caneca -  Rua Frei 
Caneca n.º 569 – 4º pavimento – Bela Vista  – São Paulo – SP –Brasil, com direito 
a votar, para deliberarem sobre o seguinte:

A - Em Regime de Assembléia Geral Ordinária
- RELATÓRIO DA SECRETARIA
- RELATÓRIO DA TESOURARIA
- CLASSE MÉDICA E PODER PÚBLICO
- SELO DE QUALIDADE - CLÍNICAS
- OUTROS ASSUNTOS

São Paulo, 20 de Setembro de 2013.

Dr. Waldemar Naves do Amaral
Diretor Presidente da SBUS



UNICRED CENTRO BRASILEIRA
www.unicredgyn.com.br

VENHA PARA A UNICRED.
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
QUE É SUA.

Mais de 270 mil profissionais 
da saúde em todo o país 
escolheram a Unicred como sua 
instituição financeira.

UNICRED - O MAIOR SISTEMA COOPERATIVO DE CRÉDITO DOS 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PAÍS.

Conta Corrente
Cheque Especial
Financiamentos e Empréstimos
Aplicações Financeiras

CONTE TAMBÉM COM OS PRODUTOS COMPLETOS DE UMA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA E AS VANTAGENS DE UMA COOPERATIVA QUE É SUA:

Faz sentido operar 
com uma instituição 

financeira que é sua.

MAIS DE 423 AGÊNCIAS COOPERATIVAS 
UNICRED EM TODO O BRASIL.

Débito Automático
Assessoria Financeira
Cartão de crédito e débito
Seguros

Produtos Corporativos
Internet Banking
Serviços de Malote
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WalDEMaR NaVES Do aMaRal | Presidente da sBUs

A iMoRAliDADE DA 
MEDiCinA BRASilEiRA

Segundo Martin Lutter King “Diante de leis que sejam imorais, o cidadão deve ter a 
moralidade de desobedece-las”. Neste momento difícil que passa a classe medica deste 
país, a partir de ações frontais promovidas pelo Governo Federal contra a profissão 
mais respeitada pela população, é preciso de união e unificação de todos nós e de todas 
nossas entidades. 

A lei do Ato Médico, que foi aprovada pelo Congresso Nacional (após 12 anos de muita 
luta), foi vetado pela Presidenta Dilma sem procedência decente.  Na tentativa de quebrar o 
veto presidencial, o mesmo congresso que aprovou o texto por unanimidade votou a favor 
do referido veto, de forma ESTRANHA.

Em qualquer país serio do planeta, à atividade profissional de estrangeiro tem que ser 
validada e adaptada para bem servir a aquele povo. Com o ESTRANHO programa Mais 
Médicos, os estrangeiros (especialmente os cubanos) chegam ao Brasil e podem trabalhar 
sem a revalidação que é de lei. Neste horizonte, o mesmo executivo influencia o legislativo a 
aprovar projeto que retira o controle da nossa profissão da autarquia legal, que é o CFM com 
seus regionais.

Desta forma, estamos sob a lança do governo que deseja desconstruir a história secular 
da medicina do Brasil, usando o formato da LEI que nos afronta com traços de IMORAL. 
Assim, se a imoralidade imperar deve-se levar em conta o apanágio de Lutter King, que 
defendeu com determinação a igualdade entre os humanos, e a preservação da moralidade 
como princípio central da convivência social, pois é  o único absolutamente imexível 
(diferentemente do principio da legalidade, que é inteiramente mexível na dependência da 
conveniência dos políticos que o coordenam).
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Regional Pernambuco relata os recentes 
avanços no diagnóstico pré-natal
Iv Jornada da SBUS-Pe teve mais de 80 inscritos e 12 palestrantes nacionais e locais

Da esquerda para direita: GUSTaVo caNTaRElli - al 
(Presidente da SBUS-Regional alagoas), clÁUDio PiRES - SP 
(palestrante), laRiSSE BRiTo -PE (palestrante), aNa DE F. 
FERREiRa-PE (palestrante), KEylla M. MaBESooNE - PE 
(palestrante), PEDRo PiRES (Presidente da Jornada), EValDo 
TRaJaNo - DF (palestrante), PaUlo c. GoMES -SE (Presidente 
da SoGiSE) e caRloS REiNalDo -PE (palestrante)

Da esquerda para direita estão ayRToN PaSToRE - SP 
(palestrante), PEDRo PiRES (Presidente) e aNTôNio 
GaDElha - PB (palestrante)

A Sociedade Brasileira de Ultrassonografia – Regional 
Pernambuco promoveu, nos dias 16 e 17 de agosto, a IV 
Jornada Pernambucana de Ultrassom e Medicina Fetal, 
no Salão de Convenções do Real Hospital Português, em 
Recife. Mais de 80 inscritos debateram os recentes avanços 
no diagnóstico pré-natal, aguçando o desenvolvimento da 
especialidade no nordeste brasileiro. 

Segundo o presidente da Sbus-PE, Pedro Pires Ferreira 
Neto, dentre as novidades apresentadas no encontro estava 
o teste pré-natal não invasivo para estudo de cariótipo fetal 

em sangue materno. “Nosso objetivo era a atualização e troca 
de experiências entre os congressistas e palestrantes. 

Conseguimos atingir nossa meta com êxito”, acrescenta o 
presidente que é coordenador do serviço de ultrassonografia 
materno-fetal da Universidade de Pernambuco. Os paulistas 
Ayrton Pastore e Cláudio Pires, o paraibano Antônio Gadelha 
e Evaldo Trajano, do Distrito Federal, foram os professores 
nacionais convidados. Além de Pedro Pires, palestrantes locais 
somaram conhecimento, dentre eles Eugênio Pitta, Carlos 
Reinaldo, Larisse Brito, Keylla M. Mabesoone, Ana de Fátima 
Ferreira, Fernando Gurgel e Orlando Gomes.

“Os eventos regionais aproximam os colegas de regiões mais 
distantes, permitindo atualizações, troca de experiência e discussões 
importantes para a ultrassonografia brasileira”, avalia o presidente.
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 b Jornada da ARUS reúne grandes 
médicos da região norte

encontro contou, ainda, com a presença da professora 

lívia rios, da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia

Nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, aconteceu a IV 
Jornada de Ultrassonografia da Associação Rondoniense 
de Ultrassonografia, nas dependências da Unimed Ji-
Paraná, em Rondônia. 

O encontro contou com a presença da professora Lívia 
Rios, do Maranhão, integrante da Sociedade Brasileira 
de Ultrassonografia. “A Dra. Lívia Rios fez um esforço 
para vir até nossa cidade para nos passar um pouquinho 
de seus conhecimentos. Obrigado por sua presença”, 

enfatiza Benedito Carlos da Silva, presidente da Associação 
Rondoniense de Ultrassonografia – ARUS.

Benedito da Silva agradece ainda a presença dos 32 colegas 
da cidade e região que participaram ativamente da jornada. 
“Dezenas de colegas vieram de cidades vizinhas para nosso 
encontro e isso para nós é o que mais importa”, frisa o presidente.

A IV edição da Jornada da ARUS recebeu o apoio logístico e 
financeiro da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, Unimed, 
Unicred, Hospital Cândido Rondon - HCR, e Hospital 6 de Maio.



O presidente da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, 
Waldemar Naves do Amaral, e o especialista goiano Monres 
José Gomes, foram os professores convidados da II Jornada 
Catarinense de Ultrassonografia, realizada nos dias 28 e 29 
de setembro, em Itajaí, Santa Catarina. 

“Este foi o primeiro passo para a consolidação e 
fortalecimento da Sociedade Catarinense de Ultrassonografia. 
Agradecemos a presença do presidente da Sociedade Brasileira, 
Waldemar do Amaral, e do professor Monres que fizeram desta 
jornada um marco na história da nossa regional”, pontua Sílvio 
Ewaldo Vargas Strobel, presidente da SCUS.

Na programação, temas como Endometr iose, 
Ultrassonografia Transvaginal – Patologias do Trato Urinário e do 
Assoalho Pélvico, Nodulações Tireoideanas, Apendicite, Hérnias 

Abdominais, Ultrassonografia de Ombro, Ultrassonografia de 
Joelho e Ultrassonografia de Tornozelo nos Entorses.
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JARGUS 2013 discute protocolos mínimos 
dos exames em US no Rio Grande do Sul

Protocolos receberão comentários do presidente da SBUS, 

waldemar do amaral, e do diretor científico, francisco Mauad

A IX Jornada da Associação Gaúcha de Ultrassonografia 
será realizada, no dia 19 de outubro, durante a Semana da 
Associação Médica do Rio Grande do Sul. Nesta edição, será 
discutido Protocolos Mínimos do Exames Ultrassonográficos 
no Rio Grande do Sul. “O objetivo principal é, ao término do 
encontro, possuirmos uma série de protocolos que norteiem a 
execução do exame ultrassonográfico e a confecção do relatório/
laudo de exame.”, afirma Jorge Telles, presidente da ARGUS.

O especialista afirma que, atualmente, observa-se uma 
discrepância grande entre os exames. “Desde exames e 
relatórios muito resumidos, que não satisfazem a necessidade 
do médico assistente e alguns preceitos científicos, até 
detalhamentos que confundem o real objetivo de cada 
exame ultrassonográfico, argumenta. Segundo ele, diversos 
colegas estão estudando Guidelines e Protocolos Nacionais 
e Internacionais. “Vão redigir propostas de protocolos que 
colocarão em discussão durante a jornada. Todos estão 
convidados a participar desta elaboração”, frisa.

Durante a jornada, os participantes e elaboradores 
dos protocolos receberão comentários do presidente da 
SBUS, Waldemar Naves do Amaral, e do diretor científico 
e cultural, Francisco Mauad, que ainda palestrarão 
outros importantes temas para o desenvolvimento da 
ultrassonografia. Para maiores informações, acesse argus-
amrigs.blogspot.com.br.

Sociedade Catarinense de Ultrassonografia 
promove atualização científica no sul brasileiro
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