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deputado e senador irão falar sobre projetos 
de defesa profissional médica durante o 19º 
cbus, de 21 a 24 de outubro de 2015
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Waldemar naves do amaral | Presidente da sBUs

um cbus inovador
nesta edição, além da presença de grandes nomes da 
ultrassonografia brasileira e internacional, teremos 
a participação de dois médicos parlamentares para 
debater defesa profissional.

Caros colegas, é um prazer recebê-los para o19º 
Congresso Brasileiro de Ultrassonografia e 11º Congresso 
Internacional da Fisusal,  no Centro de Convenções 
Frei Caneca. Como ocorre todos os anos, além de uma 
programação científica arrojada, teremos uma parte 
dedicada à defesa profissional e, desta vez, com a presença 
de dois parlamentares, o senador Ronaldo Caiado e o 
deputado federal Mandetta, ambos médicos ortopedistas. 
Eles irão nos apresentar os projetos que defendem em prol 
da categoria e discorrer sobre o que precisamos alcançar 
para que o País possa trilhar os caminhos da prosperidade 
econômica e da harmonia política. 

Na defesa profissional, a SBUS é a tenda de trabalho 
de seus associados, defendendo os valores de remuneração 

médica, lutando contra os desmandos do governo federal, 
que a cada vez que lança um projeto relacionado à nossa 
categoria é para vilipendiar.  Basta lembrar o comportamento 
do PT no início da importação de escravos cubanos para o 
programa Mais Médicos, demonizando toda uma categoria 
profissional (que ainda é respeitada pela população) só com 
o fim de lançar névoa sobre a percepção popular quanto ao 
desvio de dinheiro para a ditadura cubana. 

Em seguida, veio o Cadastro Nacional dos Especialistas, 
mais uma interferência autoritária por parte do Poder 
Executivo, caracterizando-se, novamente, pela ausência de 
diálogo com os representantes das entidades médicas. Vamos 
nos unir a quem tem voz para clamar contra esses engodos e 
buscar saídas que dignifiquem nossa categoria.
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NOVO SITE SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
M A I S  M O D E R N O  E  C O M P L E T O

Anunciamos que o novo site de nossa
cooperativa já está no ar. Mais moderno

e inovador, o projeto foi planejado de
forma a facilitar a navegação e apresentar,

de uma maneira mais clara e e� caz  a
nossa cooperativa bem como nossos

produtos e serviços.

Acesse e conheça o novo site:

www.unisicoob.com.br/unicentrobrasileira

Pós-Graduação em 
Ecocardiografi a Fetal

Pós-Graduação em 
Ecografi a Vascular com Doppler

Pós-Graduação em 
Colposcopia

A Pós-Graduação Cetrus foi criada para médicos 
que buscam atualizar e aperfeiçoar o conhecimento 
em áreas específi cas do Diagnóstico por Imagem.

Os novos cursos ampliam as expectativas profi ssionais 
e as oportunidades de uma carreira de sucesso.

0800-726-3944     (11) 5070-6040
V IS ITE  E  DESCUBRA MAIS  EM WWW.CETRUS.COM.BR

OU
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PARA INFORMAÇÕES L IGUE E FALE COM A NOSSA EQUIPE

METODOLOGIA 
EFICIENTE

PROFISSIONAIS 
RENOMADOS

ATUALIZAÇÃO 
CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA
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 b ronaldo caiado estará no 19º congresso 

brasileiro de ultrassonografia
Senador e médico, Caiado já foi homenageado diversas 
vezes por seu trabalho junto à classe médica

Um dos mais respeitados po-
l í t i co s  a tua lmen te ,  o  senador 
Ronaldo Caiado estará na abertura 
do 19º Congresso Brasi leiro de 
Ultrassonografia da Sociedade Bra-
sileira de  Ultrassonografia (SBUS). 
Evento será realizado de 21 a 24 de 
outubro no Centro de Convenções 
Frei Caneca, em São Paulo.

“Durante o congresso vamos 
discutir este momento tão impor-
tante da política nacional e a saúde 
brasileira. A voz do médico será 
fundamental para definirmos o ca-
minho  dos próximos dias desse País. 
Aguardo vocês lá”, afirmou o senador 
que também é médico ortopedista e 
especialista em cirurgia da coluna.

Caiado já foi, inúmeras vezes, reco-
nhecido pelo trabalho de representação 
dos interesses dos profissionais da área 
da saúde, como em sua atuação na vo-
tação e aprovação na Câmara Federal 
do projeto de lei que regulamenta o 
exercício da medicina no Brasil.

 Ronaldo é autor da Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) 
454/2009, que cria a carreira de 
Médico de Estado, e que está pronta 
para ser votada na Câmara dos De-
putados. A mesma PEC foi reapre-
sentada no Senado Federal. “Com 
a PEC vamos garantir condições 
para desenvolver a atividade médi-
ca, salário digno, estabilidade e ao 
mesmo tempo uma aposentadoria 

condizente com todos os seus anos 
de trabalho, acrescentou.

O senador também lutou contra o 
Decreto 8.497/2015, que regulamenta 
o Cadastro Nacional de Especialistas. 
“Médico, para ser especialista, além de 
uma boa formação na faculdade, preci-
sa ter condições de ser um especialista 
e, como tal, de poder resolver o proble-
ma do paciente. O que nós queremos 
é que não exista uma política que 
desmotive os jovens a se qualificarem, 
fazendo uma pós-graduação medíocre. 
Eles não serão reconhecidos como 
especialistas e praticarão muito mais 
iatrogenias do que realmente resolve-
rão o problema dos pacientes. Temos 
que reagir duramente a isso”, frisou.
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454/2009, que cria a carreira 
de médico de estado que está 
pronta para ser votada na 
Câmara dos deputados
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Deputado federal Mandetta convida os médicos a 
terem uma participação mais efetiva nas questões 
que atingem a área da saúde 

deputado federal mandeTTa é presidente da Subcomissão Especial da Carreira Médica (SUBCAMED) que desde 
abril vem debatendo propostas paras a graduação, pós-graduação e carreira médica

O deputado federal e ortopedista 
sul mato-grossense Luiz Henrique 
Mandetta (DEM/MT) também marca-
rá presença no 19º Congresso Brasilei-
ro de Ultrassonografi a, dia 23 de outu-
bro. Mandetta tem grande experiência 
em gestão na área da saúde, tendo 
sido presidente da Unimed Campo 
Grande, de 2001 a 2004, e secretá-
rio Municipal de Saúde de Campo 
Grande, de 2005 a 2010. Devido às 
boas gestões nestes dois cargos, foi 
eleito deputado federal (sem ter sido 
vereador ou deputado estadual) em 
2010, e reeleito em 2014. 

Em entrevista à Revista SBUS, o de-
putado informa os projetos elaborados 
por ele para benefi ciar a classe médica. 
“Já aprovamos, na legislatura anterior, 
a lei que obriga o reajuste anual dos 
honorários por parte das seguradoras. 
Neste mandato tem o que disciplina e 
padroniza os diplomas, o projeto que 
dá isonomia das bolsas de residência 
aos pseudos médicos, o projeto que 
regulamenta a pesquisa clínica em 
humanos”, enumera. “E no dia 21 de  
outubro lançaremos a Mobilização 
Nacional pela aprovação da Carreira 
Médica de Estado e conclamo todos 
a lutar, pois aí renasce a dignidade 
médica”, convida. 

Em 2011, o parlamentar participou 
como membro titular na Comissão 
de Seguridade Social e Família e, 
em 2012, se tornou presidente desta 
comissão, na qual são discutidos as-
suntos de  saúde, previdência social 
e todos os temas ligados à família. O 
trabalho desenvolvido no primeiro 
ano incluiu Mandetta entre os mais 
atuantes do Congresso. No segundo 
ano de mandato,  Mandetta já era um 
dos 150 mais infl uentes e no terceiro 
ano a revista Veja o apontou como o 
sétimo melhor Deputado Federal do 
País, por conta dessa luta intransigente 
pelas políticas sociais.

Em 2013, o debate maior na Câmara 
dos Deputados foi o travado no capítulo 
da saúde pública. “O governo federal, 
pressionado pelas manifestações de rua, 
realizou um projeto muito eleitoreiro de 
fazer um convênio com Cuba para trazer 
médicos cubanos e quebrou um histó-
rico de certifi cação dentro do território 
nacional de mais de 300 anos, quando 
o Brasil decidiu que para trabalhar como 
médico no Brasil a Nação brasileira teria 
que ter certeza do conhecimento dessas 
pessoas”, critica. “O governo não mais 
exigiu provas, tratou esses trabalhadores 
não como trabalhadores individuais, 
mas como trabalhadores de um país 

como uma commodity, atingindo os 
trabalhadores, retendo seus salários 
retendo seus documentos, proibindo 
seu deslocamento livre no território 
brasileiro permitindo que supervisores 
do regime de Cuba fi zessem esse tipo 
de fi scalização política de suas atividades 
e isso mereceu de minha parte a mais 
veemente condenação”, complementa.  

A última vitória de Mandetta foi 
a aprovação pela Comissão de Edu-
cação do projeto de lei que prevê a 
obrigatoriedade da denominação “mé-
dico” nos diplomas emitidos por ins-
tituições de ensino superior. Segundo 
ele, este projeto é uma reivindicação 
dos jovens médicos que tiveram em 
seus diplomas a inscrição “Bacharel 
em Medicina” e que sofreram emba-
raços quando tentaram cursos fora do 
Brasil, pois todos os tratados conside-
ram o termo consagrado “Médico”. O 
projeto segue tramitando na Câmara. 
“Em breve teremos este assunto paci-
fi cado”, acredita.

Mandetta diz que em sua partici-
pação no 19º CBUS espera  encon-
trar um grande número de colegas e 
tratar da defesa profi ssional. “A luta 
é imensa e precisamos estar unidos 
por uma causa comum: a medicina 
de qualidade”, fi naliza.  

Luiz Henrique Mandetta também 
é presidente da Subcomissão Especial 
da Carreira Médica (SUBCAMED) que 
desde abril vem debatendo propostas 
paras a graduação, pós-graduação e 
carreira médica.
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ribeirão preto sediou a 9ª Jiu

Durante três dias o público pode conferir 
palestras e discussões relacionadas aos 
avanços tecnológicos da ultrassonografia

De 24 a 26 de setembro, ultrassonografistas de todo o 
Brasil se reuniram no Resort JP, em Ribeiro Preto (SP), para a 
9ª Jornada Internacional de Ultrassonografia (JIU).  O Evento  
ocorreu simultaneamente ao 8º Encontro de Ex-alunos e ao 
1º Simpósio de Tecnologia em Saúde. A Jornada contou com 
a participação de renomados profissionais, como o presidente 
da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia (SBUS), Waldemar 
Naves do Amaral, e os ultrassonografistas Fabrício Costa, da 
Austrália e Ana Bianci, do Uruguai. 

Idealizada pela Faculdade de Tecnologia em Saúde (Fate-
sa/Eurp) e dirigida pelo médico ginecologista e ultrassonogra-
fista Francisco Mauad Filho, a JIU tem como objetivo qualificar 
os profissionais da área, discutir os avanços da tecnologia em 
imagem e a modernidade dos equipamentos, aparelhos e fer-
ramentas de imagem. Esta edição contou com a participação 
de três palestrantes internacionais e 25 nacionais. A uruguaia 
Ana Bianchi discorreu sobre Coração Fetal e Malformação 
Urinária Fetal;  o australiano Fabrício Costa discutiu US no 
Primeiro Trimestre; e o americano Philippe Jeanty falou sobre 
Fenda Labial Placenta.

Professor FranCisCo maud ministra palestra sobre a importância da atualização e conhecimento médico

Presidente da sBus, Waldemar naves 
do amaral, prestigiou o evento

Jiu 2015 – Pesquisa, Conceito, atualização 
e Tecnologia de Ponta reunidos
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Além dos assuntos aludidos, a JIU abordou temas na área 
da obstetrícia como Predição de Parto Pré, com Alessandra 
Cristina Marcolin; Atualização RCIU X PIG  e Doppler da 
Artéria Uterina com Fabrício Silva Costa; Cordão Umbilical e 
Líquido Amniótico, temas que despertaram grande interesse 
dos mais de 520 participantes da Jornada.

Houve, ainda, aulas sobre Medicina Interna envolven-
do as questões: Graduação de Estenose, Carotídea pela 
Ultrassonografia Vascular e Síndrome da Hipertensão Venosa 

Abdominal e Varizes Pélvicas, com a Dra. Fanilda Souto; 
Doppler do Rim Transplantado  com Andrea Cavalcanti; 
Hipertensão Portal com Jorge Elias.

Segundo Francisco Mauad, a JIU foi um sucesso porque 
houve junção de esforços. “Muito obrigado a todos os en-
volvidos na Jornada, os nossos professores, alunos, ex-alunos, 
funcionários, expositores e imprensa. Corroboro que o nosso 
compromisso em tratar dos avanços da tecnologia em imagem 
continua” concluiu.

Jornada internacional de ultrassonografia mobilizou grande público em ribeirão Preto
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5ª Jornada de ultrassonografia e 
medicina Fetal em recife foi um sucesso
Sob coordenação do médico e professor 
Pedro Pires, evento teve cerca de 140 
inscritos e contou com palestrantes de 
diversos estados brasileiros

A 5ª Jornada de Ultrassonofrafia e Medicina Fetal, 
maior evento de Pernambuco voltado exclusivamente aos 
ultrassonografistas, foi realizada pela Sociedade Brasileira 
de Ultrassonografia federada Recife, sob a coordenação do 
médico e professor Pedro Pires, nos dias 28 e 29 de agosto, 
no Salão de Convenções do Real Hospital Português. 

 De acordo com Pedro Pires, o evento teve uma repercus-
são muito positiva. “Tivemos cerca de 140 médicos inscritos 
e palestrantes renomados, que puderam compartilhar suas 
experiências sobre os últimos avanços na ultrassonografia e na 
medicina fetal, especialmente no rastreio e prevenção de doen-
ças que aumentam a mortalidade materna e perinatal”, afirmou. 

Presidente da Federada Pernambuco, Pedro Pires, 
ladeado pela Comissao organizadora

especialistas Pedro Pires e 
luiz eduardo maChado

Pesidente da sBus fez a abertura 
do evento por videoconferência

especialistas larisse BriTo (Pe), eduardo FonseCa (PB), Pedro Pires (Pe) e eduardo maChado (Ba)
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 Durante o evento, especialistas de diversos estados 
brasileiros ministraram palestras. Dentre eles, Adilson Cunha 
(SP); Antônio Gadelha (PB); Eduardo Fonseca (PB); Jorge Telles 
(RS); Luiz Machado (BA); Paulo Cesar Gomes (SE), e Renato 
Ximenes (SP). Além dos palestrantes locais Larisse Brito e 
Fernando Gurgel.

 Entre os assuntos debatidos estavam as Patologias Mio-
metriais e Endometriais: o que é preciso saber; a USG e 
Diagnóstico das Tumorações Anexiais, um Desafio; Rastreio 
de Pré-Esclampsia na Gestação; Endometriose: método e 
imagem no diagnóstico; Aplicação ecografia 3D em Gine-
cologia, Doppler: RCIU x PIG e USG Coração Fetal: novas 
tecnologias. Houve ainda a demonstração prática: Coração 
fetal/SNC (guideline ISUOG) e face fetal 3D/4D.

os médicos Pedro Pires e esposa, norma BriTo, 
recepcionando os palestrantes no jantar

Jantar de confraternizacao com os palestrantes 
patrocinado pela samsunG 

ladeadas por luiz maChado e Pedro Pires, 
CrisTiane moraes e CynThia Carvalho 
sorteadas com inscricao para Congresso da sBus

Palestrantes Paulo Gomes (se), Pedro Pires (Pe), 
JorGe Telle (rs) e adilson Cunha (sP)

Pedro Pires com os palestrantes adilson Cunha 
(sP), JorGe Telles (rs), Fernando GurGel (Pe), 
anTonio Gadelha (PB) 

renaTo Ximenes ministrou palestra 
por videoconferência
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promove a Xii Jornada de atualização de 
ultrassonografia em Ginecologia obstetrícia

XII JORNADA ATUALIZAÇÃO DE 
ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA 

OBSTETRICIA -  REGIONAL SBUS MATO GROSSO
Temas Abordados: ATUALIZAÇÃO ECOGRÁFICA EM 
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Rua Teodoro Sampaio, 352 Conj. 53/54 - Pinheiros 
CEP: 05406-000 - São Paulo - SP

Informações: 11 3081.6049 / 3081.6736

Realização:

SBUS SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ULTRASSONOGRAFIA

SBUS SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE ULTRASSONOGRAFIA
Regional Mato Grosso

Patrocínio:

REPRESENTANTE AUTORIZADO

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
(65) 3637-9066 / 96243791
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A XII Jornada de Atualização de Ultrassonografi a em 
Ginecologia Obstetrícia da regional SBUS no Mato Grosso 
será realizada no próximo dia 28 de novembro, no Hotel 
Deville, em Cuiabá. O tema abordado é “Atualização 
Ecográfi ca em Ginecologia Obstetrícia”.

O valor da inscrição é de R$ 100,00 para associados da 
SBUS e R$ 120,00 para não associados. As pré-inscrições 
podem ser feitas através de depósito bancário. 

07:30 às 08:00 - Inscrições e entrega de material
08:00 às 08:40 - Doppler em obstetrícia – Analise racional 
(Prof. Dr. Francisco Mauad Filho)
08:40 às 09:20 - USG na gestante diabética e hipertensa – 
State of de art (Prof. Dr. Francisco Mauad Filho)
09:20 às 10:00 - Como diferenciar e laudar massas pélvica 
(Prof. Dr. Francisco Mauad Filho)
10:00 às 10:40 - Coffee Break
10:40 às 11:20 - Ultrassonografi a nas irregularidades mens-
truais (Prof. Dr. Francisco Mauad Filho)
11:20 às 12:00 - USG em uroginecologia – State of de art 
(Prof. Dr. Francisco Mauad Filho)
12:00 às 13:30 - ALMOÇO
13:30 às 14:00 - Conferência: Formação do ultrassonografi sta 
no Brasil: qual nosso perfi l e como evitar processos (Prof. Dr. 
Francisco Mauad Filho)

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
14:00 às 14:30 - Coração fetal: principais malformações e 
conduta (Dr. Anselmo Verlangieri Carmo)
14:30 às 15:00 - USG morfológico de primeiro trimestre – atu-
alização e evidencias atuais (Dr. Anselmo Verlangieri Carmo)
15:00 às 15:30 - Coffee break
15:30 às 16:30 - USG em reprodução humana – reserva 
ovariana, receptividade endometrial, etc. (Dr. Aldair Kotecki)
17:00 - Encerramento
Taxa de Inscrição
Associados SBUS: R$ 100,00
Não Associados SBUS: R$ 120,00
Pré Inscrições: Efetue depósito em favor da SBUS no B. 
BRADESCO – AG.156 – c/c 191045-0. Enviar comprovante 
para a Secretaria da SBUS através do email: sbus@sbus.org.br
Local: Hotel Deville - Rua Isaac Povoas, 1000, Centro - Cuiabá 
- MT – Fone: 065 3319 3000

O evento começa às 08h e encerra às 17h. A programação 
conta com diversas palestras e conferências, ministradas pelos 
doutores Francisco Mauad Filho, Anselmo Verlengieri Carmo 
e Aldair Kotecki.
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