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Editorial

A ciência não para
Previsto para os dias 18 e 19 e 22 a 26 de setembro, pela pri-

meira vez em nossa história o maior e mais tradicional evento da 
especialidade no Brasil será realizado à distância para garantir a 
saúde e a segurança dos congressistas e conferencistas em tempos 
de prevenção à COVID-19. Buscando sempre o melhor para os nos-
sos associados e para assegurar a excelência técnico-científica 
do Congresso Brasileiro de Ultrassonografia da SBUS e Congres-
so Internacional de Ultrassonografia da FISUSAL, firmamos parceria 
com conceituados profissionais do mercado de ensino à distância 
e a equipe SBUS não tem poupado esforços para adaptar o nosso 
evento a esse novo formato, assegurando que a 24ª edição repita 
o sucesso das edições anteriores.

A nossa capacidade de adequação a essa nova realidade já 
ficou evidenciada no bem-sucedido Web Simpósio Internacional 
em Medicina Fetal da Sobramef – SBUS e vem sendo continuamen-
te revigorada nos vários webinars que a SBUS tem realizado pe-
riodicamente, reafirmando o nosso compromisso com a educação 
continuada à distância dos médicos ultrassonografistas.

Enfim, nos adaptamos e continuarmos com a nossa missão de con-
tribuir determinantemente para o incessante avanço científico e 
valorização profissional dos ultrassonografistas brasileiros.





Ações

Novo normal na SBUS
Sintonizada com o considerado novo normal, a SBUS ado-

tou várias iniciativas para que as atuais mudanças não in-
terfiram na qualidade do aprendizado, atualização e aper-
feiçoamento científico dos ultrassonografistas brasileiros. 
Evidenciando o nosso compromisso com a educação conti-
nuada, a SBUS disponibilizou acesso gratuito ao PEC - Pro-
grama de Educação Continuada, com aulas online para 
promover o conhecimento médico; vem também promoven-
do webinars gratuitos com temas e discussões importantes 
sobre a área.

Para incentivar a discussão de casos clínicos, a SBUS lançou 
uma plataforma on-line de discussão, 
onde o associado pode submeter 
seus casos ou discutir casos de 
outros colegas.

A SBUS conta ainda com um 
aplicativo simples, contempo-
râneo e eficiente, disponível 
para as plataformas Android 
e iOS, com o qual os associa-
dos têm acesso a conteúdos 
exclusivos à distância.

Acesse sbus.org.br e saiba 
mais sobre essas e outras ini-
ciativas da SBUS.





Simpósio Internacional

Encontro científico
de alto nível

No dia 27 de junho, grandes nomes nacionais e interna-
cionais da Ultrassonografia se reuniram virtualmente para 
um dos maiores eventos de medicina fetal: o Web Simpósio 
Internacional em Medicina Fetal da Sobramef - SBUS. “Foi 
um dia intenso de atividades, com grande aproveitamen-
to científico. Nosso reconhecimento aos mestres, que não 
mediram esforços para estarem conosco e compartilharem 
todo o conhecimento e experiência que carregam consigo, 
em tantos anos de dedicação à medicina fetal e à Ultras-
sonografia. Nossa gratidão aos parceiros e colaboradores 
que tornaram o evento possível”, comemora o presidente 
da SBUS, Rui Gilberto.

Durante o Web Simpósio, o Diretor Científico e Cultural da 
SBUS, professor Sang Choon Cha, foi homenageado com o 
título Personalidade Sobramef Ano 2020.  “Nossos agradeci-
mentos a todos os participantes pela confiança depositada 
na SBUS e Sobramef em promover um encontro científico vir-
tual de alto nível. A interação e compreensão de todos foram 
fundamentais”, reforça o Presidente Sobramef, Pedro Pires.





US Vascular

Webinar com Dr. 
Ronald Flumignan

A SBUS, com apoio da Sobramef, 
realizou, no dia 3 de junho, o webinar US 
Vascular em COVID-19: point-of-care 
para TVP e acesso vascular, com o 
professor adjunto e supervisor do 
programa de residência médica em 
Ecografia Vascular com Doppler 
da Disciplina de Cirurgia Vascular 
e Endovascular da Escola Paulista 
de Medicina, Dr. Ronald Flumignan.

A iniciativa foi coordenada pelo 
presidente da SBUS, Dr. Rui Gilberto, 
e Dr. Leonardo Piber, com moderação 
do Diretor de Defesa Profissional da 
SBUS, Dr. Carlos Stéfano.





Processos médicos

Webinar com Dr. 
Francisco Mauad

Com a coordenação do presidente da SBUS, Dr. Rui 
Gilberto, no dia 10 de junho, a SBUS promoveu mais um 

webinar do Programa de Educação Continuada 
à Distância. O convidado dessa edição foi 

o presidente Brasil da Ian Donald School, 
professor da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto  e vice-presidente da Federada 
de São Paulo da SBUS, Dr. Francisco Mauad 
Filho, que falou sobre  como evitar processos 
médicos em Ultrassonografia. O webinar foi 
coordenado pelo presidente da SBUS, Dr. 
Rui Gilberto, e moderado pelo editor-chefe 
da Revista de Brasileira de Ultrassonografia 
– RBUS, Dr. Heverton Pettersen.





Parto prematuro

Webinar com o Dr. 
Eduardo Fonseca

No dia 17 de junho, a SBUS, com apoio da 
Sobramef, realizou o webinar  Avaliação do 
colo uterino para prevenção do trabalho de parto 
prematuro, com o professor adjunto da Universidade 
Federal da Paraíba e médico assistente doutor da USP, Dr. 
Eduardo Fonseca, mestre, doutor e livre-docente em Medicina 
pela Universidade de São Paulo (USP), Pós-Doutorado pelo 
King's College London, KCL, Inglaterra. Coordenado pelo 
presidente da SBUS, Dr. Rui Gilberto, e moderado pela Dra. 
Rejane Ferlin, conselheira fiscal da SBUS, o webinar conquistou 
738 visualizações pelo Facebook e 500 acessos simultâneos 
pelo Zomm Meeting.





US da Próstata

Webinar com o Dr. 
Leonardo Piber

No dia 24 de junho, a SBUS, 
com o apoio da Sobra-

mef, promoveu o webinar 
Como Melhorar a Ultras-
sonografia da Prósta-
ta, com o professor de 
Imaginologia na Uni-
versidade Santo Ama-
ro – UNISA Dr. Leonar-
do de Souza Piber.



Nódulos miometriais

Webinar com o Dr. 
Ayrton Pastore

No dia 1 de julho, o Livre-Docente do 
Departamento de Radiologia da FMUSP e 
Coordenador do setor de Ultrassografia do 
Ambulatório de Ginecologia do HCFMUSP, 
Dr. Ayrton Pastore, Membro da Academia 
Brasileira de Ultrassografia e da Academia 
Latino Americana de Ultrassografia, 
ministrou o webinar Nódulos miometriais 
benignos e malignos. O webinar foi uma 
realização SBUS, com o apoio da Sobramef 
e coordenação do presidente e vice-
presidente da SBUS, Dr. Rui Gilberto e Dr. 
Adilson Ferreira. A moderação ficou a cargo 
da Dra. Adriana Garrido.



Ultrassom da mama

Webinar com Dr. 
Hélio Camargo

Em mais um webinar promovido pela SBUS 
com apoio da Sobramef, no dia 8 de 

julho, o Diretor do CDE Diagnóstico 
por Imagem, Campinas e Amparo, 

professor Dr. Hélio Camargo, 
debateu com os associados o 
tema Como Realizo o Ultrassom 
da Mama. A iniciativa 
científica foi coordenada 
pelo presidente e pelo vice-
presidente da SBUS, Dr. Rui 
Gilberto e Dr. Adilson Ferreira, 
com moderação da Dra. 
Sandra Regina.



Mapeamento venoso

Webinar com Dr. 
Robson Miranda

No dia 15 de julho, foi a vez do  Angio-
logista, Cirurgião Vascular e Ecogra-
fista Vascular habilitado pela SBACV 
CBR, professor Dr. Robson Barbosa 
Miranda, Médico Vascular do Corpo 
Clínico do Hospital Sirio-Libanês e 
do Hospital Santa Catarina, deba-
ter como se faz mapeamento veno-
so com os participantes de mais um  
webinar promovido pela SBUS, com 
apoio da Sobramef e Fisusal.



Exame do fígado

Webinar com a Dra. 
Julia Zavariz

Com o apoio da Sobramef e Fisu-
sal, a SBUS realizou, no dia 22 de 

julho, o webinar Como eu Exa-
mino o Fígado no Dia a Dia, 

com a professora Dra. Ju-
lia Diva Zavariz, profes-
sora do DASA- Instituto 
de Ensino e Pesquisa 
e INRAD - Instituto de 
Radiologia do Hos-
pital das Clínicas da 
Faculdade de Medici-
na da Universidade de 

São Paulo.



Webinars SBUS

Veja e reveja

Perdeu ou gostaria de rever algum desses webinars? 
Todos os webinars da SBUS estão disponíveis no nosso 
site, assim você pode rever quantas vezes quiser!

Acesse:  sbus.org.br/webinarAcesse:  sbus.org.br/webinar
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