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CURSO BÁSICO EM

ULTRASSONOGRAFIA E DOPPLER OBSTÉTRICOS

CURSO BÁSICO EM

ULTRASSONOGRAFIA E DOPPLER OBSTÉTRICOS

Pré-Requisito

Objetivo 

-   Proporcionar um aprendizado racional e prático nas áreas;

-   Capacitar o aluno a realizar e interpretar os exames;

-   Reconhecer aspectos normais de anatomia ultrassonográfica obstétrica e as variações mais frequentes da

    normalidade;

-   Reconhecer os aspectos patológicos mais prevalentes no exame ultrassonográfico obstétrico;

-   Interpretar os resultados obtidos e confeccionar laudos.

Graduação em Medicina (com ou sem especialidade).

Coordenadores
Prof. Eduardo Isfer (SP)

Profª. Márcia Wassler (RS)

Local
FETUS - Av. Prof. Alfonso Bovero, 130

Perdizes - São Paulo/SP

25 a 31/07/2016

Vagas Limitadas

Teórico - Prático
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“Tchau, querida”

Com 21 anos de história, o Cetrus foi criado 
para médicos que buscam atualizar e aperfeiçoar 
o conhecimento no Diagnóstico por Imagem nas 
áreas de Ginecologia e Obstetrícia, Ecocardiografi a 
e Ecografi a Vascular e Ultrassonografi a Geral.

METODOLOGIA 
EFICIENTE

PROFISSIONAIS 
RENOMADOS

ATUALIZAÇÃO 
CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA

TENDÊNCIAS E 
INOVAÇÕES

US MAMA COM BIÓPSIA

US OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO - 
1º E 2º TRIMESTRES

ELASTOGRAFIA

DOPPLER GERAL

US TIREOIDE COM BIÓPSIA, CERVICAL 
E GLÂNDULAS SALIVARES

US TESTÍCULO E REGIÃO INGUINAL

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

OU

U N I D A D E S  B H  |  R E  |  S P

PARA INFORMAÇÕES L IGUE E FALE COM A NOSSA EQUIPE

T O R N E - S E  U M  E S P E C I A L I S T A  E M

ULTRASSONOGRAFIA
TRANSFORME SUA TRAJETÓRIA 
PROFISSIONAL COM O CETRUS.

Vivemos em um momento grave na vida brasileira, onde a falta de comando 
do governo federal promove uma parada completa na vida pública deste país.

Ao discutir a possibilidade de impeachment da presidente, onde a 
discussão final passa por razões constitucionais ou de golpe, o resultado final 
da câmara federal de 17 de abril foi pró-impeachment e a palavra de ordem 
dos vencedores daquele certame esteve com “tchau, querida” em alusão à 
despedida da mesma.

O elemento vital da convivência social de qualidade é o sentimento de 
cidadania, regulamentado por leis constitucionais e o dever de criação do cidadão 
instalado no seio da família.

Aqui na SBUS, vamos manter a linha daquilo que é o correto para com as 
condições coletivas e com a coisa pública mantendo a decência de atendimento ao 
outro e no atendimento ao associado que mantém essa sociedade com interesse 
relevante de avanço da Ultrassonografia brasileira.

Um forte abraço! Sempre à disposição!
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participação expressiva de 
médicos e especialistas
Aceitação do público e qualidade dos trabalhos desenvolvidos 

fizeram o evento entrar para o calendário anual da Sbus

A 1ª  Jor nada A lagoana de 
Ultrassonografia da SBUS/AL Gine-
cologia e Obstetrícia ocorreu nos dias 
4 e 5 de março no Hotel Jatiúca em 
Maceió e contou com a presença de 
aproximadamente 200 profissionais. 
“Foi uma grata surpresa a participação 
massiva de médicos e especialistas 
nesse primeiro evento. Graças à divul-
gação recebemos pessoas de diversos 
estados, como Rio de Janeiro, Distrito 
Federal, Pernambuco, dentre outros”, 
comemora o ginecologista e presidente 
da Federada, Gustavo Cantarelli. 

“Quero agradecer a participação 
de todos profissionais que estiveram 
envolvidos diretamente e indireta-
mente na jornada, em especial ao Dr. 
Pedro Pires (PE), Dr. Adilson Cunha 
(Ribeirão Preto), Dr. Jorge Teles (RS) 
e, ainda, minha gratidão ao paraninfo 
da jornada e presidente da SBUS, Dr. 
Waldemar Naves do Amaral”. A Jorna-
da Alagoana contou ainda com o apoio 
e participação dos médicos locais como 
o Dr. José Antônio Moraes Martins, Dr. 
Antônio Carlos Moraes, Dr. Marcos 
Cintra e Dr. José Lopes, profissionais 
que tiveram grande importância na 
execução do processo. 

Segundo Cantarelli, o presidente da 
SBUS observou durante as palestras a 
boa aceitação do público e qualidade 
dos trabalhos desenvolvidos, o que fez 
surgir a proposta de dar continuidade 
ao evento. “O Dr. Waldemar achou 
interessante e solicitou que essa jorna-
da fizesse parte do calendário anual. 
Nossas expectativas e a demanda 
exigida no mercado abrem a possibi-
lidade para a expansão da temática, 
para que se trate além da ginecologia 

e obstetrícia, áreas de medicina fetal, 
interna, pequenas partes como a tire-
óide, trazendo a participação de outros 
especialistas e colegas. Apesar do nível 
de aceitabilidade satisfatório, vamos 
continuar melhorando para que esse 
evento faça, de fato, parte do calendário 
anual”, frisa o obstetra. 

A Jornada Alagoana trouxe infor-
mações sobre temas como a morfolo-
gia fetal do 1º e 2º trimestre, doppler 

obstétrico, ultrassonografia, DNA fetal 
no sangue materno e ainda, abordou 
os recentes avanços no rastreio de 
aneuploidias. Mas o destaque, de acor-
do com Cantarelli, foi a microcefalia. 
“O Dr. Pedro Pires contribuiu imensa-
mente, em comunhão com profissio-
nais de Alagoas, com a construção de 
um fluxograma dessa enfermidade que 
tanto preocupa civis e comunidade 
médica”, comenta.
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ultrassonografia é realizado em Goiânia
Evento reuniu médicos de todo Brasil e contou com palestrantes experientes na área 

O grupo Fértile realizou na sede 
do Conselho Regional de Medicina 
de Goiás (Cremego), em parce-
ria com a Sociedade Brasileira de 
Ultrassonografia (SBUS), entre os dias 
18 e 20 de março, o XXII Congresso 
Teórico-Prático de Ultrassonografia. 
O evento ocorreu concomitante a VII 
Jornada Brasileira de Ultrassonografia 
Musculoesquelética (JBUM).

Tradicionais há mais de 20 anos, o 
congresso e a jornada reuniram médicos 
de todo o país para aperfeiçoamento do 
conhecimento em ultrassonografia. Além 

disso, contou com palestrantes experien-
tes na área, como fetologista e mestre m 
Ginecologia e Obstetrícia Marcos Murilo 
de Lima Faria, o doutor em Medicina Obs-
tetrícia e Ginecologia Sang Choon Cha, a 
pediatra Rosemeire Fernandes, e a espe-
cialista internacional em ultrassonografia 
Lucy Kerr. Este ano o congresso reuniu 
mais de 200 participantes. 

No primeiro dia do Congresso, após 
solenidade de abertura, ocorreram mi-
niconferências com temas e temáticas 
diferentes. Ao final de cada período, os 
profissionais tiveram prática de todos 

os conhecimentos teóricos pautados 
ao longo do dia. No segundo dia, o 
evento seguiu com miniconferências 
teórico-práticos, obedecendo os inter-
valos das refeições. No último dia, além 
das atividades supracitadas, ocorreu o 
encerramento do congresso. 

Durante a programação foi sor-
teado um iphone 6s. O ganhador foi 
Antônio Massucatti Neto, especialista 
proveniente da cidade de Itaberaí-GO. 

A JBUM também foi realizada com 
base em miniconferências, além de 
Hands On – “aprender fazendo”. 
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ultrassonografia da aesus bate recordes

Evento marca integração e união da classe médica

A 6ª edição da Jornada Capixaba 
de Ultrassonografia realizada no hotel 
Sheraton Victória (ES), nos dias 8 e 
9 de abril, foi um sucesso. “O evento 
bateu recordes. Tivemos a presença 
quase 200 pessoas. Nenhum outro 
evento de ultrassonografia do estado 
at ingiu esse número. Tivemos a 
presença do presidente da Federada 
de Mato Grosso, Agnaldo Cesário da 
Silva. Mas além dele, especialistas de 
outros estados como Rio de Janeiro, 
Ceará, São Paulo, Bahia, Minas 
Gerais, entres outros, prestigiaram 
o encontro”, conta orgulhosa a 
presidente da jornada Dra. Marila 
Andrade Nonato.

A parceria com médicos regionais, 
em especial com a Sociedade de 
Ginecologia e Obstetrícia do Espirito 
Santo (SOGOES), representada pelo 
presidente Henrique Zacharias Borges 
Filho, rendeu bons frutos. “Nunca 
tivemos um evento de ultrassonografia 
desse nível aqui. A participação de 
estudantes foi expressiva. Os registros 
de inscrições confirmaram a presença 
de todos os residentes em radiologia, 

o que marca a integração e união da 
classe”, comenta Marila.

As palestras apresentadas foram 
um br i lho à par te do evento. A 
participação de doutores como Pedro 
Pires e Jorge Telles reforçaram a 
excelência desse evento. “Até o último 
momento, no sábado, com um sol 
danado lá fora e com vista para o mar, 
encerramos a aula às 13h40, já com 
atraso e o auditório lotado”, relata a 
presidente. O sucesso do evento foi 
tamanho que repercutiu na mídia 
capixaba, indo parar nos jornais de 
maior circulação de Vitória.

dr. Jorge Telles (rs), dr. Pedro Pires (Pe), dr. 

ayrTon PasTore (sP) dra. rosiene Brandao 

(sogoes), dra. marila nonaTo (es), dr. adilson 

Cunha (sP) e ruBens mussiello (sogoes)

evento reuniu quase 200 pessoas

abertura da jornada com a dra. 
marila andrade nonaTo

dr. agnaldo Cesário (mT), dr. Pedro 
Pires (Pe), dr. adilson C.Ferreira 
(sP), marila andrade (es) e dr. 
Jorge Telles (rs)
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Potiguar promove união e conhecimento
Evento entrou para história 

por reunir profissionais da 

radiologia e ultrassonografia 

A IV Jornada da Associação de 
Ultrassonografi a Potiguar, realizada de 18 
a 20 de março, reuniu mais de 100 profi s-
sionais da área. O presidente da federada, 
Fábio Costa Souza, afi rma que o evento 
contribuiu para o fortalecimento entre os 
radiologistas ultrassonografi stas do estado. 
“Os especialistas foram representados 
pelas maiores entidades de imagem do 
Brasil que se uniram pela primeira vez 
– Colégio Brasileiro de Radiologia e Diag-
nóstico por Imagem (CBR) e Sociedade 
Brasileira de Ultrassonografi a (SBUS). O 
diretor de defesa profi ssional da SBUS, Dr. 

Francisco Mauad Filho, e o presidente do 
CBR, Dr. Matteoni lideraram a educação 
continuada e aspectos sociais trabalhados 
no evento”, diz Fábio.

Os residentes de radiologia do Hos-
pital Universitário Onofre Lopes par-
ticiparam da jornada com empenho e 
dedicação. “O evento foi um sucesso 
no que tange os aspectos acadêmicos. 
Por meio do convívio harmonioso entre 
os profi ssionais da imagem foi possível 
realizar palestras de elevado nível, valo-
rizando os aspectos sociais da profi ssão”, 
relata orgulhoso o presidente do evento.

dr. FlÁvio Cunha (Presidente da 
sociedade de radiologia do rio grande 
do norte), dr. anTonio maTTeoni 
(Presidente do Colégio Brasileiro de 
radiologia), dr. FranCisCo mauad 
(diretor da sBus, no ato representando 
do o Presidente da entidade), dr. FÁBio 
souZa (Presidente da associação de 
ultrassonografi a Poriguar, federada da 
sBus do rn) e dr. Carlos sTÉFano 
hoFFmann BriTo (Federada de mg)



a
b

r
il

 d
e
 2

01
6
 | 

8

LH Clinica Médica admitem-se médicos ultrassonografistas
 para diversas unidades da Grande São Paulo, com o 

objetivo de realizar exames de Ultrassonografia em geral, 
músculo esquelético, morfológico, doppler. 

Tratar com Dr. Heitor Jin Haw Chen

Remuneração por produtividade

(11) 98088.1135
LhClinica Medica S/C Ltda.
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presenteia Palmas 
Encontro científico reafirma a força dos profissionais tocantinenses 

Presidente da 1ª Jornada de 
ultrassonografi a de Palmas, FÁBio 
roBerTo ruiZ de moraes

A 1ª      Jornada de Ultrassonografi a 
em Ginecologia e Obstetrícia de Pal-
mas ocorre nos dias 20 e 21 de maio 
no auditório do Conselho Regional de 
Medicina do Tocantins (CRM-TO). De 
acordo com o presidente da jornada, 
Dr. Fábio Roberto Ruiz de Moraes, o 
evento colaborou para o “renascimento 
da sociedade tocantinense de ultrassom”.

Apesar de ser a 1ª jornada realizada 
pela SBUS/SOTUS, o evento repercute 
positivamente e se desponta como um 
grande sucesso para os idealizadores. 
“Teremos presenças ilustres como a do 
Dr. Waldemar Naves do Amaral, Dr. 
Adilson Cunha Ferreira, Dr. Luciano 
Fleury, Dr. Pedro Pires e Dr. Evaldo 
Trajano Filho. Com um corpo de 
professores desse peso, a procura tem 
sido intensa por parte de médicos e 
expositores”, comemora Fábio.

Além de palestras e exposições, 
o evento sorteará vários tratados de 
ultrassonografi a produzidos pela SBUS 
e inscrições para o Congresso Brasileiro 
e Simpósio de Medicina Fetal que ocor-
re em julho, em São Paulo. A presença 
dos presidentes das Federadas estimula 

a participação de alunos, especialistas 
e expositores. “Vamos tratar de temas 
habituais, o Dr. Waldemar apresentará 
os erros comuns na ultrassonografi a, e 
o Dr. Pedro Pires encerará a jornada 
com chave de ouro palestrado sobre 
a ultrassonografi a, zika e microcefalia”.

“Falta um pouco mais de um mês 
para a Jornada e já temos mais de 80 
pré-inscritos. Esse contingente repre-
sentativo de interessados no evento se 
justifi ca, pois, de acordo com Fábio, a 
sociedade tocantinense de ultrassom 
estava adormecida há algum tempo. 
“Os sócios se questionavam a res-
peito da necessidade de encontros 
científi cos. Mas, com essa jornada, 
reascendeu-se a chama e a união 
desse grupo. Esse fato fez aumentar 
a procura por novos associados, bem 
como o interesse de colegas na dire-
toria. Criamos um grupo no whatsapp 
para debater casos clínicos. Estamos 
mais unidos e engajados”, revela o 
presidente do evento. 

Por conta da repercussão da jor-
nada, as faculdades de Medicina do 
Tocantins declararam apoio na orga-

nização do evento. Segundo Fábio, o 
número de inscritos e participantes irá 
superar cada vez mais as expectativas 
dos organizadores, e consequente-
mente, alavancará, em nível nacional, 
a sociedade e os associados da SBUS-
-TO. No entanto, ainda de acordo com 
o presidente da jornada, o que há de 
mais valoroso no evento é o suprir de 
informações e atualizações científi cas 
a sociedade tocantinense que estava 
tão carente. “Nossos profi ssionais pre-
cisavam dessa revitalização e da força 
da SBUS atuante em nosso estado”, 
comenta Fábio. 

As inscrições estão disponíveis no 
site sotus.com.br, e o prazo para envio de 
trabalhos científi cos ainda está vigente, 
e se encerra em 30 de abril de 2016. 



- Rastreamento de Anomalias Fetais no 1° e 2° trimestre 
- Estudo Genético Pré-implantacional - Biópsia de Vilo Corial

- Amniocentese Genética (Precoce) - Cordocentese
- Rastreamento de infecções na gravidez

- Em breve DNA Fetal para cromossomopatias em Sangue Periférico.

• Reprodução Humana - Medicina Fetal

- USG - Reprodução Humana - Medicina Fetal - Colposcopia
- Laparoscopia - Histeroscopia - Endoscopia Digestiva e outros.

• Cursos e Reciclagem de Médicos

- Ultrassonografia Geral - Reprodução Humana
- Medicina Fetal - Videolaparoscopia e Videohisteroscopia;

• Pós Graduação “LATO-SENSU”
    (Certificado de Especialistas pelo MEC) 

62 3242-1931
Al. Cel. Joaquim Bastos, 243,

Setor Marista. Goiânia/GO
www.fertile.com.br
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sb Semestralidade da SBuS tem 
novas formas de pagamento 
O objetivo é auxiliar os 

associados a terem o 

pagamento com a entidade 

dentro do prazo

A 1ª semestralidade da manutenção 
associativa da Sociedade Brasileira de 
Ultrassonografia (SBUS) 2016  vence 
no dia 24 de junho e pode ser paga 
através do site www.sbus.org.br. Neste 
ano, diversas alterações foram inseridas 
no site. O Associado que navegar já 
pode visualizar a nova apresentação da 
SBUS virtual. 

A Área do Associado, em que ele 
tem acesso ao Programa Educação 
Continuada (PEC), contém diversas 
aulas de qualidade cientifica, prática e 
as publicações. Além disso, o coligado 
pode efetuar atualização de endereço e 
solicitar concessão e reposição do Selo 

de Qualidade Profissional. O acesso é 
liberado por meio de login e senha para 
os que tiverem todas suas cotações qui-
tadas com a manutenção associativa.

A reestruturação do site acom-
panhou a modernização do sistema 
online e atualmente oferece possibilida-
de de pagamento da semestralidades 
atual e atrasadas através do PagSeguro, 
sistema de pagamentos eficiente que 
oferece modalidade de pagamento 
com cartões de crédito, débito e boleto 

(assegurando aos associados mante-
rem o pagamento em dia com sua enti-
dade representativa). Essa modalidade 
de pagamento possibilita aquisição dos 
Tratatos de Ultrassonografia.

A Secretaria da SBUS encaminhará 
o boleto impresso via correios ao ende-
reço indicado no cadastrado.  Havendo 
interesse de efetuar o pagamento via 
site, o coligado deve dispor do sistema 
PagSeguro. Então não se esqueça, a 1º 
semestralidade vence dia 24 de junho.
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Jorge Telles - Presidente da assOCiaÇÃO GaÚCHa de ULtrassOnOGraFia 
(arGUs - sBUs) e diretOr sOCiaL de COMUniCaÇÃO da sBUs

Progsystem Soluções Informática
Fones: (62)3093-8198 / (62)8188-0233 Tim - Whatsapp
Site: www.progsystem.com.br
E-mail: progsystem3@gmail.com

* CADASTRO DE PACIENTES

* LAUDOS PRÉ-GRAVADOS

* CÁLCULOS AUTOMÁTICOS

* AGENDAMENTOS

* RELATÓRIOS

* FATURAMENTO ELETRONICO

* CAPTURA DE IMAGENS

* DICOM

* INTEGRAÇÃO COM SITE

Versões disponíveis:
* Laudos
* Laudos e Captura Analógica e Digital
* Laudos e Dicom (Digital)

Único sistema usado e homologado pela

dicas SBuS

Sua primeira reação pode ser: Sim, 
mas já conheço. É da Apple ou da Google. 
Ok! Mas a dica é um pouco além disso.

Essas marcas referidas colocaram 
no mercado relógios que se conectam 
com o smartphone por bluetooth, fa-
zendo a maioria de seus recursos. 

A dica é você navegar pelas 
páginas de grandes empresas de 

e - c omme rc e  que 
t raba lham com 
produtos or ien-
tais, chineses via 
de regra. Exemplo 
disso é a AliExpress 
e a Wish. 

Encontramos lá 
diversos relógios-smar-

Novas tecnologias essenciais 
para o dia a dia: celular 
smartphone de pulso

tphones que aceitam cartões SIM (slot 
SIM). Ou seja, seu número telefônico 
fi ca no relógio e não no celular, dispen-
sando o uso simultâneo do relógio com 
o celular. Claro que a primeira vista são 
muitas sugestões quando se faz uma 
pesquisa (exemplo: “watch smartphone 
sim 3G” ). Entretanto, cuide para sele-
cionar produtos que aceitem SIM, um 
ou dois. Que aceitem 3G (pois não 
encontramos 4G ainda). E escolha o 
modelo que preferir. Claro que nem 
sempre a qualidade é satisfatória, espe-
cialmente por conta de componentes 
como bateria e fonte de força que têm 
qualidade inferior àquelas das marcas 
tradicionais. Porém, certamente o 
preço compensa.

EXPEDIENTE
DIRETORIA EXECUTIVA 
direTOr PreSideNTe
Waldemar Naves do amaral (GO)
direTOr Vice-PreSideNTe 
antonio Gadelha da costa (PB)
direTOra SecreTÁria-GeraL
rosemeire Fernandes Garcia (SP)
direTOra 1º SecreTÁriO
Sebastião Marques Zanfolin Filho (SP)
direTOr TeSOureirO GeraL
rui Gilberto Ferreira (GO)
direTOra 1º TeSOureira
Maithe Vendas Galhardo (MS)
direTOr cieNTÍFicO e cuLTuraL
Sang choon cha (SP)

direTOra de deFeSa PrOFiSSiONaL
Francisco Muad Filho (SP)
direTOr SOciaL e de cOMuNicaÇÃO
Jorge alberto Bianchi Telles (rS)

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Titular 1 Fábio costa Souza (rN)
Titular 2 Fausto césar Ferreira Baptista (Pr)
Titular 3 Paulo eduardo Paim Fernandes (rS)

Suplente 1 Washington Luis rios (GO)
Suplente 2 regina Márcia Yoshiassú (SP)

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
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Outra dica interessante são os 
pendrives (fl ash Drive) que podem ser 
ligados diretamente no celular (iPho-
ne). Eles apresentam um plug USB de 
um lado e do outro o plug do iPhone 
(pesquisa:“pendrive iphone”). Através de 
um aplicativo chamado iStick. Pode-
-se guardar músicas, fi lmes e artigos 
que não fi cam ocupando a memória 
do seu telefone. São oferecidos com 
diversas que vão de 16Gb até 128Gb. 
Os preços fi cam entre R$ 45,00 e R$ 
150,00. Além disso, pode ser utilizada 
com um pendrive convencional. Vale 
a pela experimentar. 

Lembre apenas que as encomendas 
vidas da China levam até 3 meses para 
chegar, mas chegam...
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Exame em 5 minutos

Portabilidade
Alta Tecnologia

Exame sem Radiação 

Único com Curva Brasileira

Humanização no Atendimento Reprodutibilidade 98%

Coeficiente de Variação : 0.59%

REGISTRADO NA ANVISA

Aplicabilidades: O NOVO CHEGOU
DBM SONIC BOX - 4G

Tecnologia Wearables

Financiamento Aprovado em 24 hs

HIGH TECH
DENSITOMETRIA ÓSSEA

Contato:
11.99467.8449 - Fabricio

Única tecnologia que rastreia
     a causa da Osteoporose, 
           a Proteína Óssea.




