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Editorial

Retomada em
grande estilo

A retomada dos eventos científicos presenciais da SBUS tem sido 
marcada por um grande sucesso. Maceió, Aracaju, Salvador são al-
guns exemplos desse cenário bem-sucedido e, certamente, Brasília 
e Porto Alegre, em julho, e Recife, em agosto, se somarão a essa tra-
jetória que nos orgulha e causa grande satisfação. Estamos traba-
lhando intensamente para o sucesso do ponto alto dessa retomada, 
o 26º Congresso Brasileiro de Ultrassonografia SBUS e 18º Congres-
so Internacional de Ultrassonografia FISUSAL, que serão realizados 
presencialmente, no período de 26 a 29 de outubro de 2022, no 
Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. 

Paralelamente a esse trabalho, continuamos concentrando energias 
na realização dos webinars SBUS, abordando temas extremamente 
contemporâneos como, por exemplo, a aplicação da Inteligência 
Artificial na Ultrassonografia; lutando diuturnamente em Brasília para 
o reconhecimento da Ultrassonografia como especialidade médica, 
além de não descuidar das ações em prol da valorização profissio-
nal em nossa área de atuação.

Encerramos tocando, novamente, na mesma tecla democrática: este 
é um ano de eleições e somente unidos, participando ativamente do 
processo eleitoral e escolhendo candidatos efetivamente compro-
metidos com nossas lutas e bandeiras, conquistaremos um melhor ce-
nário para a Medicina e para saúde pública de nosso país.

Uma ótima leitura a todos!



Alcance o Título de 
Especialista em 
Ultrassonografia

Aulas e Simulados
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Faça sua inscrição!



CONTAGEM REGRESSIVA

26º CBUSG e 18º 
Congresso FISUSAL

Após dois anos de encontros virtuais, a SBUS já trabalha in-
tensamente na organização do formato presencial do 26º Con-
gresso Brasileiro de Ultrassonografia SBUS e 18º Congresso In-
ternacional de Ultrassonografia FISUSAL, que serão realizados 
no período de 26 a 29 de outubro de 2022, no Centro de 
Convenções Frei Caneca, em São Paulo, um dos mais concei-
tuados espaços de eventos do país, e pretende reunir mais de 
mil profissionais da área. “Estamos trabalhando para construir 
o maior Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, com temas 
atuais e presenças de ilustres professores nacionais e interna-
cionais. Unindo qualidade e eficiência, iremos alavancar, ainda 
mais, a Ultrassonografia brasileira no cenário mundial”, enfatiza 
o Presidente da SBUS e do 26º CBUSG, Dr. Rui Gilberto Ferreira.

Diretor Científico da SBUS, Dr. Adilson Cunha Ferreira garante 
que a programação está impecável e de altíssimo nível. “São 
mais de 15 professores internacionais convidados e mais de 
100 nacionais. Estamos elaborando também uma grande festa 
de confraternização. Contamos com a participação de todos 
os nossos colegas ultrassonografistas para, no período de 26 
a 29 de outubro, transformar São Paulo em capital mundial da 
Ultrassonografia”, detalha o Diretor Científico da SBUS.
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PROVA

Habilitação em 
Ultrassonografia Geral

A Sociedade Brasileira de Ultrassonografia – SBUS – comunica 
aos médicos interessados que, no dia 23 de outubro, realizará 
a prova destinada à obtenção de Habilitação em Ultrasso-
nografia Geral reconhecida pela Federação Internacional de 
Ultrassonografia da América Latina – FISUSAL. Confira o Edital 
de Convocação 2022 – Habilitação em Ultrassonografia Ge-
ral no link sbus.org.br/prova-sbus
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Web Simpósio 
Internacional

Realizado no dia 2 de julho, no formato online, o Web Sim-
pósio Internacional da SOBRAMEF/SBUS teve o seu sucesso 
garantido por uma programação arrojada e  contemporânea, 
desenvolvida por uma equipe nota 10 composta por renoma-
dos profissionais do Brasil e grandes nomes da medicina fetal in-
ternacional, como os médicos Asma Khalil (Inglaterra), Fabrício 
da Silva Costa (Queensland, Austrália), Rodrigo Ruano (Miami, 
Usa), Jader Cruz (Lisboa, Portugal), Maurício Herrera (Bogotá, 
Colômbia) E Daniel Rolnik (Melbourne, Austrália).

EVENTO CIENTÍFICO
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XI JIU - 2022

Completando 22 anos de tradição, o evento é um dos mais 
importantes da área médica do país e aborda os diferentes 
campos da Ultrassonografia, Radiologia e Tecnologia em Saú-
de. A realização é da FATESA - Faculdade de Tecnologia em 
Saúde, que este ano abre, novamente, um amplo espaço para 
mais esse encontro científico.

O evento, em formato presencial, acontece no período de 8 
a 10 de setembro, no Hotel Wyndham Garden Ribeirão Preto 
Convention, Av. Wladimir Meirelles Ferreira, 856, e marca a re-
tomada dos congressos presenciais, com a participação de um 
time seleto de palestrantes que, ao logo da trajetória, registra-
ram presenças, compartilhando técnicas inovadoras, promo-
vendo a difusão do conhecimento e informação. 

Mais detalhes: www.jiufatesa.com.br

Jornada Internacional 
de Ultrassonografia
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INTERNACIONAL

Presidente da LBUM 
na MUSoc 2022

No período de 1 a 4 de junho, o presidente da Liga 
Brasileira de Ultrassonografia Musculoesquelética (LBUM), Dr. 
Monres José Gomes, participou do 30th Annual Meeting of the 
Musculoskeletal Ultrasound Society (MUSoc 2022), realizado 
em Toledo, Espanha. Além de comemorar os 30 anos de MUSoc, 
o evento tratou dos avanços no diagnóstico por ultrassom para 
o sistema musculoesquelético e forneceu as informações mais 
recentes relacionadas à profissão.

Com palestras ministradas por um corpo docente de renome 
mundial, a 30ª edição da conferência contou ainda com 
demonstrações ao vivo, workshops, exposição de pôsteres e 
uma extensa exposição técnica.
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Webinar SOBRAMEF

Casos clínicos em 
medicina fetal

No dia 18 de maio, o Dr. Heron Werner, com moderação do Dr. 
Marcello Viggiano e Dr. Roberto Noya, compartilhou conheci-
mentos e experiências no webinar Discussão de Casos Clínicos 
em Medicina Fetal. O webinar foi realizado pela SOBRAMEF, 
com apoio da SBUS.

O Dr. Heron Werner é especialista em Ginecologia e Obs-
tetrícia – FEBRASGO; especialista em Ultrassonografia em GO 
- FEBRASGO/CBR; possui Doutorado em Radiologia – UFRJ e é 
membro da Academia Brasileira de Ultrassonografia e Acade-
mia Latino Americana de Ultrassonografia.
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Webinar SBUS

Reposição hormonal

No dia 8 de junho, a SBUS, com apoio da SOBRAMEF e FISUSAL, 
deu continuidade à série de Webinars 2022 debatendo o tema 
Reposição Hormonal: Mitos e Verdades, com o Dr. Sang Choon 
Cha, e moderação do Dr. Rui Gilberto Ferreira.

O Dr. Sang Cha possui Doutorado e Livre Docência pela 
FMUSP. É ex-presidente da SBUS e da SOBRAMEF.
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Webinar SBUS II

Aplicações da IA na
USG Diagnóstica

Abrindo a programação de webinars SBUS do segundo se-
mestre de 2022, no dia 6 de julho, foi realizado Webinar com 
o tema Aplicações da Inteligência Artificial na Ultrassonografia 
Diagnóstica, ministrado pelo Dr. Eduardo Bancovsky, coorde-
nador do setor de ultrassom da Dasa SP, com atuação no setor 
de qualidade, e Doutor em radiologia clínica pela Unifesp, com 
tema Acurácia do algoritmo de inteligência artificial no contro-
le de qualidade de exames de ultrassom abdominal.

O evento virtual contou com a participação do Diretor Cien-
tífico da SBUS, Dr. Adilson Cunha Ferreira, como debatedor, e 
foi moderado pelo Dr. Dr. Roberto Cardoso.
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Webinars SBUS

Veja e reveja

Perdeu ou gostaria de rever algum desses webinars? Todos 
os webinars da SBUS estão disponíveis no nosso site, na 
área exclusiva para os associados adimplentes. Assim, você 
pode rever quantas vezes quiser! Acesse: sbus.org.br/area-
do-associado.

Acesse: sbus.org.br/area-do-associado
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Ação solidária

USG para continuar 
sonhando

A edição 2022 do projeto Para Continuar Sonhando, que 
visa levar apoio médico para população assistida pela ONG 
Casa dos Sonhos, situada no município de Santa Rita (PB), e 
à comunidade do entorno da instituição, ganhou o reforço da 
ultrassonografia. O Dr. Leonardo Piber contatou o Dr. Eduardo 
Fonseca que, gentilmente, cedeu a sua clínica, Nova Imagem, 
em João Pessoa (PB), para a realização de exames. A iniciativa 
contou com o apoio da SBUS para o pagamento do transpor-
te dos pacientes.

O projeto Para Continuar Sonhando presta atendimento mé-
dico e orienta a comunidade a respeito de melhores práticas 
de saúde, por meio da colaboração de profissionais e estudan-
tes de Medicina da Universidade de Santo Amaro (UNISA). “A 
ultrassonografia entra como um dos itens de atenção primária 
nesse e em outros projetos sociais de assistência médica, agili-
zando os diagnósticos e encaminhamentos, principalmente em 
áreas nas quais as pessoas não tem esse acesso a esses exames, 
repercutindo determinantemente na qualidade da saúde dessas 
comunidades”, enfatiza o Dr. Leonardo Piber. Segundo o médico, 
foram realizados 60 exames nessa ação solidária de saúde.
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EDISON BIANCHI, PRESIDENTE 
DA IMEX MEDICAL GROUP

RECONHECIMENTO 

Mais influentes
da saúde

O presidente da Imex medical Goup, Edison Bianchi, foi eleito 
um dos 100 mais influentes do segmento da saúde em 2022, na 
categoria empresário, pela revista Healthcare Management. O 
prêmio vem em reconhecimento às contribuições do empresário 
para a área de saúde ao longo de sua trajetória. 

 Inserido em um dos mercados mais competitivos e diversificados 
da atualidade, Bianchi sempre se preocupou em oferecer 
equipamentos de alta tecnologia, mas que fossem adequados 
para atender as necessidades reais de cada cliente. “O prêmio 
é o resultado do trabalho de toda nossa equipe de profissionais 
alinhados com o mesmo objetivo e com isso a empresa se destaca 
no segmento”, destaca Bianchi. 
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FIQUE ATENTO

Por que os ultrassonografistas 
devem conhecer e acompanhar 
os desenvolvimentos dos PACS?

O Conselho Federal de Medicina define a Telemedicina como 
o exercício da medicina através da utilização de tecnologias 
da informação e comunicação, com o objetivo de análise de 
diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças, educação e 
pesquisa em saúde (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2002).

O telediagnóstico é uma aplicação da Telemedicina que 
é caracterizado pelo envio remoto de dados (por exemplo, 
prontuário eletrônico, sinais vitais e imagens de exames médicos) 
para fins de tomada de decisão de diagnóstico por especialistas 
a distância. Esses dados também podem ser enviados visando 
uma segunda opinião, que é uma consulta adicional com outro 
especialista, ou grupo de especialistas.

Uma dificuldade encontrada por vários ultrassonografistas é o 
gerenciamento dos dados dos pacientes. Esse gerenciamento se torna 
um processo difícil devido ao grande volume de informações geradas 
e na urgência das ações. Essa dificuldade se torna mais evidente 
no gerenciamento de imagens médicas (SCHULZE et al., 2007a), 
principalmente em imagens baseadas em filme (em ultrassonografia e 
extensão mais gerada é a AVI abreviatura de áudio vídeo interleave 
pois padrão dos CODECS e abre qualquer dispositivo).

A aplicação de sistemas de informação para gerenciamento 

ADILSON CUNHA FERREIRA , MD.
COORDENADOR DA PÓS-GRADUAÇÃO DO NÚCLEO DE 
EXCELÊNCIA EM ENSINO MÉDICO - NEXUS

ANDRÉA MARTINS DE OLIVEIRA FURTADO , MD.
CLAUDIA APARECIDA DA SILVA LIMA  , MD.
FERNANDA CARDIA MARTINS RIBEIRO, MD.
MONITORAS DA PÓS-GRADUAÇÃO DO NÚCLEO DE 
EXCELÊNCIA EM ENSINO MÉDICO - NEXUS
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de imagens e informações clínicas começou a ser estudada de 
forma mais efetiva no final da década de 80, quando os processos 
de aquisição digital começaram a ser utilizados em maior escala 
nas clínicas e hospitais. Até então, cada equipamento era 
considerado um sistema isolado, estando conectado somente à 
sua estação de trabalho e a uma determinada impressora. Porém, 
o crescimento do uso da informação em formato digital criou a 
necessidade de se estabelecer uma estrutura computacional que 
possibilitasse a troca de dados de imagens e mesmo pequenos 
filmes (tempo real) de forma consistente e automática dentro do 
ambiente hospitalar. Em resposta a essa necessidade surgiu o 
conceito de Picture Archiving and Communication System (PACS).

O PACS é um sistema de arquivamento e comunicação voltado para 
o diagnóstico por imagem, muito importante na ultrassonografia e que 
permite o pronto acesso às imagens não somente ultrassonográficas, 
mas de qualquer imagem médica em formato digital em qualquer 
setor de um hospital ou fora dele. O PACS se tornou rapidamente a 
opção primeira para o gerenciamento de imagens nos ambientes 
médico hospitalares e, em conjunto com os sistemas de informação 
em radiologia (radiology information system – RIS) e de informação 
hospitalar (hospital information system – HIS), forma a base para um 
serviço de radiologia sem filme (filmless). As imagens são obtidas, 
por exemplo, de equipamentos de ultrassonografia, ressonância 
magnética, tomografia computadorizada, endoscopia, mamografia 
e radiografia digital.

Na radiologia digital, o padrão de comunicação principal é 
o DICOM (digital imaging and communications in medicine). O 
DICOM é o padrão global para transferência de imagens da 
ultrassonografia e outras informações médicas entre computadores.

A maior desvantagem desse sistema era o elevado custo inicial 
de investimento com equipamentos, serviços e suporte. No entanto, 
hoje existem várias opções a um custo viável para clínicas que 
atuam exclusivamente na ultrassonografia em médio e longo prazo 
acredita-se que os recursos investidos irão ser recuperados. Essa 
perspectiva baseia-se no trabalho de Goldszal et al. (2004), que 
realizaram uma análise comparativa entre os custos na aquisição 
de um sistema PACS e na utilização desse sistema em relação ao 
sistema tradicional (baseado em impressão de filmes) no serviço 
de radiodiagnóstico do Hospital Universitário da Pensilvânia, 
nos Estados Unidos. De acordo com esse estudo, o sistema PACS 
poderá apresentar uma economia da ordem de US$ 16,5 milhões 
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ao final de um período de oito anos em hospitais que realizam, 
aproximadamente, 300 mil exames por ano.

Tanto o setor público quanto o privado têm a ganhar, e muito, 
com esta ferramenta. A capacidade de ver e rever, compartilhar 
e documentar imagens, relatórios anteriores e manipular imagens 
sem perda de qualidade possibilitam maior acuidade diagnóstica, 
relatórios de melhor qualidade para o médico solicitante. Em 
paralelo, a radiologia digital (PACS e RIS) reduz (ou elimina) o uso 
de químicos, e a quantidade de papel utilizada, ecologicamente 
incorretos. Para os médicos em geral, promove a inclusão digital, 
contribui na formação e atualização, bem como promove a 
integração multiprofissional e interdisciplinar. No tocante a 
gestão, reduz custos, aumenta o número de exames e qualifica o 
atendimento, uma vez que o tempo de atendimento, realização e 
retirada dos exames é drasticamente reduzido.

Ultrassonografias fiquem atentos e acompanhe os 
desenvolvimentos de ferramentas auxiliares que acompanham o 
PACS. Pois elas têm como vantagem:

Praticidade- O exame pode ser analisado digitalmente pela 
clínica, trazendo mais agilidade ao atendimento.

Isto representa um atendimento mais rápido para o cliente, 
que muitas vezes espera uma solução o quanto antes para o seu 
problema de saúde.

Redução de custo- O PAC permite a análise de imagens em tela 
diretamente de um servidor, não sendo necessário fazer centenas 
de impressões diárias.

Segurança-Através do armazenamento em um servidor na nuvem 
a segurança está garantida, pois, o acesso é permitido apenas 
para médicos e profissionais com login e senha.



Brasil

SBUS presente



ABU

Concurso para as 
Cadeiras 4 e 32

A Academia Brasileira de Ultrassonografia anuncia a abertura 
do período de inscrições para ocupar as cadeiras 4 e 32.

- Poderão inscrever-se médicos brasileiros que atendam aos 
seguintes requisitos mínimos:

a - Reconhecida idoneidade e bom relacionamento com os 
colegas;

b - No mínimo 50 (cinquenta) anos de idade e 25 (vinte e 
cinco) anos de graduação médica;

c - Desempenho em atividades científicas, profissionais e 
culturais relevantes na área de ultrassonografia.

A inscrição se fará mediante proposta assinada pelo 
candidato, apresentada por um membro titular e:

1) Abonada (por assinatura) por no mínimo mais 10 (dez) 
acadêmicos;

2) Indicando o número da cadeira pretendida;
3) Acompanhada do Currículo Vitae;
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4) Entregue pessoalmente ou por e-mail na Secretaria da 
Academia Brasileira de Ultrassonografia.

Apenas aí, cumpridos os 4 itens acima, será considerada 
inscrição completa.

Após a entrega do currículo, a pasta do candidato irá para 
o conselho consultivo (Diretoria e ex-Presidentes) para análise 
da parte ética.

Aprovada pelo conselho consultivo, a pasta passará para 
um grupo de trabalho nomeado pela Diretoria, composto por 
três membros, que fará a pontuação do currículo (critérios de 
pontuação abaixo).

Atingida a pontuação mínima (1.000 pontos), os três candidatos 
mais bem pontuados (se houver mais de um) seguirão em igualdade 
de condições para a etapa de apresentação de um mini Memorial 
(40 minutos cada), aberta para todos os membros da Academia.

Na etapa seguinte (mini Memorial), todos os confrades que 
assistiram à apresentação votam “sim” ou “não” (no caso de 
candidato único) ou no candidato preferido (no caso de mais 
de um candidato). No caso de candidato único, o vencedor 
deverá ter no mínimo 70% dos votos. No caso de mais de um 
candidato, após a primeira votação, o mais votado será 
submetido isoladamente a segundo escrutínio de “sim” ou “não”, 
também com exigência de no mínimo 70% dos votos.

Baixe o edital completo de Abertura de Concurso para as Cadeiras 
4 e 32 no link abu.org.br/site/edital-de-abertura-de-concurso-para-
as-cadeiras-4-e-32



Benefícios

Associe-se já

Descontos exclusivos na compra de livros pelo portal SBUS, 
“Selo de Qualidade Profissional” ao participar das jornadas 
e congressos, acesso a webinars gratuitos com temas e 
discussões importantes da área, acesso ilimitado a plataforma 
de discussão de casos online, acesso exclusivo ao novo PEC 
são alguns dos benefícios de ser associado à SBUS.

Faça ou renove sua associação.
Acesse: https://sbus.org.br/seja-socio-da-sbus
Para facilitar o contato com a SBUS, salve o número do 

nosso WhatsApp (11) 3081-6049.
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Anuncie aqui

Vagas e 
oportunidades!

ANUNCIE
AQUI

Clínica Saudimagem
Médico ultrassonografista/Radiologista
Valor a combinar
@saudimagem
administracao@saudimagem.com.br
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