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PUBLICAÇÃO

Rui Gilberto Ferreira

com muita satisfação que venho a público
agradecer a confiança dos nossos sócios,
que nos escolheram para administrar a SBUS
no próximo triênio e garantir a todos que temos
consciência da responsabilidade de gerir uma entidade
como a SBUS, consolidada, representativa e em pleno
crescimento.
A nossa diretoria tem um compromisso inadiável com a
luta para transformar a Ultrassonografia em especialidade
médica. De forma negociada, diplomática e articulada,
percorreremos todos os caminhos necessários para que
esse reconhecimento aconteça o mais breve possível.
Além dessa batalha, daremos continuidade à política implementada nas últimas gestões da SBUS, ou seja,
prosseguiremos investindo na atualização científica,
manteremos o rígido controle financeiro da entidade e
atuaremos sempre em defesa dos interesses e direitos do
profissional ultrassonografista.
Concluindo, gostaria de elogiar a decisão corajosa
do MEC, que atento ao clamor dos profissionais da
área médica e considerando dados da Organização
Mundial de Saúde (OMS), que apontam que o Brasil
já atingiu as metas de alunos/vagas estabelecidas, de
aproximadamente 11.000 por ano, decidiu suspender
por cinco anos a abertura de novos cursos de Medicina,
uma medida que auxilia na garantia da qualidade do
ensino e, consequentemente, da saúde da população.
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em cidades mineiras
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Reconhecimento da
Ultrassonografia como
especialidade médica

A

SBUS foi criada há 24
anos para defender o médico ultrassonografista no
Brasil e garantir a sua proteção cientifica. Um dos objetivos de
sua concepção foi conquistar o reconhecimento da Ultrassonografia como
especialidade médica, como ocorre
em vários países do mundo. Quando
assumi o meu primeiro mandato na
SBUS, coloquei todas essas vertentes
para funcionar: as defesas profissional
e científica fortes e a busca do reconhecimento da Ultrassonografia como
especialidade médica.
Uma especialidade médica no
Brasil é reconhecida por meio do
Conselho Federal de Medicina (CFM),
que reconhece o especialista através
de um título conferido pelo Ministério
da Educação (MEC), após uma residência médica, ou por meio de uma
das Sociedades de Especialidade
filiadas à Associação Médica Brasileira

(AMB).
Caminhamos na direção da AMB,
tivemos vários encontros para debater o assunto, sem sucesso. Fomos ao
Congresso Nacional na tentativa de
criar uma lei para o reconhecimento
da Ultrassonografia como especialidade médica e, não obtendo sucesso,
buscamos o apoio do CFM. Foi criado
então um comitê reunindo membros do
CFM, AMB, SBUS e Colégio Brasileiro
de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem (CBR).
Em 2003, firmamos um convênio
para a elaboração das provas de
especialistas por uma comissão bipartite, composta por membros da
SBUS e do CBR, que realizava a prova de diagnóstico por imagem, área
de graduação em Ultrassonografia
geral, e uma segunda prova para
o título da área de atuação em
Ultrassonografia em Ginecologia e
Obstetrícia, elaborada por uma comis-

N

são tripartite, integrada por membros
do CBR, SBUS e Federação Brasileira
das Associações de Ginecologia e
Obstetrícia (FEBRASGO).
Esse convênio durou aproximadamente 6 anos, até que o então presidente do CBR Manoel Aparecido
o interrompeu. Nos meus dois últimos
mandatos à frente da SBUS tentamos
retomar esse convênio com o CBR
para voltarmos a fazer parte da elaboração da prova de especialista.
Infelizmente, nos últimos mandatos do
CBR essa nossa aspiração não foi
contemplada. Há um desejo muito
forte dos médicos ultrassonografistas brasileiros associados à SBUS
de ver isso se tornar realidade e a
Ultrassonografia tornar-se uma especialidade médica no Brasil. Como
esse é um anseio legítimo, crescente
e forte, a SBUS deve continuar caminhando no sentido de atender esse
pleito de nossos associados.

os dias 5 de agosto, 28 de outubro e
2 de setembro, nas cidades mineiras de
Montes Claros, Uberlândia e Juiz de Fora,
o Cetrus, referência no Brasil na área de
diagnóstico por imagem, promoveu edições da Jornada de Atualização em Ultrassonografia.
De acordo com a ginecologista e obstetra Juliana
Abdalla, pós-graduada em Medicina Fetal com título
de especialista em Ultrassonografia e coordenadora
dos cursos de Ginecologia e Obstetrícia do Cetrus
(BH), a programação dos encontros reuniu temas atuais e instigantes da área, como o uso do doppler
na restrição de crescimento, além de uma abordagem

bastante prática sobre a avaliação do coração fetal.
Além disso, os especialistas participaram de aulas
expositivas e acompanharam exames demonstrativos,
reforçando a parte prática da atualização, aperfeiçoamento e troca de experiências. Os participantes
tiveram acesso também a palestras teóricas, seguidas
de exames demonstrativos e espaço para discussões
de casos clínicos.

Simpósio Cearense de Ultrassonografia

N

o dia 16 de setembro, no Seara Praia Hotel, em
Fortaleza, a SBUS realizou o Simpósio Cearense
de Ultrassonografia. Com a participação de conceituados conferencistas da área, no evento científico foram debatidos temas como exame morfológico do primeiro
trimestre, US na Endometriose profunda, Zika Vírus e possíveis repercussões nos fetos de mães acometidas durante a gestação,
atividade do trabalho na saúde do Ultrassonografista, exame no
CTI - o que priorizar e Doppler de Carotidas - realizando o exame.
Em eleição realizada no encerramento do simpósio, o Dr. César
Alves Gomes de Araújo foi escolhido para presidir a SBUS Secção
Ceará.
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Evento nacional

21º Congresso Brasileiro
de Ultrassonografia
DR. JORGE ALBERTO BIANCHI TELLES, presidente da regional RS, DR. HEVERTON PETTERSEN (MG), Editor da RBUS, Professora ANA
BIANCHI, palestrante do Uruguai, DR. ADEMAR CARLOS AUGUSTO (AM) , representando o CFM, DR. WALDEMAR N. DO AMARAL,
DR.LINCOLN LOPES FERREIRA (MG), presidente AMB, DR.MARCOS LEAL BRIOSCHI (SP) e DR. ALBERTINO MOREIRA BASTOS (PA), da APGO

Esquerda para direita: DR. SEBASTIÃO M. ZANFORLIN FILHO, DR. WALDEMAR NAVES DO AMARAL – Pres. do 21º Congresso, DRA. ROSEMEIRE
FERNANDES GARCIA – Secretária Geral da SBUS, Cônsul DR. THOMAS AUGUSTO AMARAL NEVES, DRA. PATRICIA SPARA coautora do trabalho
premiado 1º lugar “Relação entre o Antígeno Prostático Específico e o Volume da Próstata na idade de 40 a 90 anos”

Livro e Iphone

Durante o congresso foi lançado o livro Tratados de Pequenas Partes e Angiologia, de autoria de Rafael de Mesquita Pereira
(Santa Inês - MA) e Carlos Alberto Bastos Matos (Rio de Janeiro RJ), e sorteado um Iphone 8, que
teve como ganhador Cyro Goes

de Moraes Gavioli, de São José
dos Campos (SP).
Concluído no dia 21 de
outubro, com a posse da nova
presidente da federada de São
Paulo, Dra. Denise Cristina Mós
Vaz-Olian, e o sorteio de um carro 0 km, levado para Bagé (RS)
pelo médico Leonardo Souza

FÁBIO MARCELLO FONSECA, ganhador do Iphone 7

N

o período de 18
a 21 de outubro,
no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, a Sociedade
Brasileira de Ultrassonografia
(SBUS) realizou a 21ª edição
do Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, 13º Congresso
Internacional de Ultrassonografia
6
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da Fisusal e o Encontro da Liga
Brasileira de Ultrassonografia
Músculo-Esquelética (LBUM). A
variada e bem planejada programação abordou temas nas
áreas de Ginecologia, Obstetrícia, Medicina Interna, câncer
de mama, Músculo-esquelética e
Pediatria, com sessões Hands-on,
interativas e presença de reno-

mados especialistas nacionais e
internacionais.
Na cerimônia de abertura do
evento, foi sorteado um Iphone 7
e o ganhador foi o médico Fábio
Marcello Fonseca , do município
de Natal (RN). O primeiro dia do
evento científico foi encerrado
com um animado coquetel de
boas-vindas.

Fernandes, o evento científico superou as expectativas e garantiu
aos participantes momentos privilegiados de troca de experiências, debates e aprimoramento
técnico-científico, contribuindo
decisivamente para melhorar ainda mais as práticas diárias em
consultório.

LEONARDO SOUZA FERNANDES ganhou o carro 0 km

Eleições 2017

DR. SEBASTIÃO M ZANFORLIN FILHO (Presidente da Comissão Eleitoral), DRA. MAITHE VENDAS GALHARDO (Conselho Fiscal), DRA. REJANE
MARIA FERLIN (Conselho Fiscal), DR. CARLOS STÉFANO HOFFMANN BRITTO (Dir. de Defesa Eleitoral), DR. SANG CHOON CHA (Diretor
Cientifico Cultural), DR. PEDRO PIRES FERREIRA NETO (Diretor 1º Secretário), DR. ADILSON CUNHA FERREIRA - (Dir. Vice-Presidente), DR. RUI
GILBERTO FERREIRA (Dir. Presidente), DR. MAURICIO SAITO (Diretor Secretário Geral), DR. WALDEMAR NAVES DO AMARAL (Diretor Tesoureiro
Geral), DR. FERNANDO MARUM MAUAD (Diretor 1º Tesoureiro), DR. JORGE ALBERTO BIANCHI TELLES (Diretor Social e Comunicação) e DR.
MONRES JOSÉ GOMES (Conselho Fiscal)

Eleição da nova diretoria
da SBUS (triênio 2017-2020)

N

o maior evento científico da Ultrassonografia brasileira, foi eleita
a nova diretoria da SBUS para o
triênio 2017-2020. De acordo com
o presidente eleito, Rui Gilberto Ferreira, além de
dar continuidade à política das últimas gestões,
priorizando a atualização científica, o controle financeiro e a defesa profissional, a meta principal

Composição da nova diretoria da SBUS
Presidente
Rui Gilberto Ferreira
Vice-presidente
Adilson Cunha Ferreira
Secretário Geral
Maurício Saito

1º Secretário
Pedro Pires Ferreira Neto
Tesoureiro Geral
Waldemar Naves do Amaral
1º Tesoureiro
Fernando Marum Mauad

Diretor Científico e Cultural
Sang Choon Cha
Diretor de Defesa Profissional
Carlos Stéfano Holffmann Britto
Diretor Social e Comunicação
Jorge Alberto Bianchi Telles

da atual gestão é transformar a Ultrassonografia
em especialidade médica. “Atuaremos nesse sentido de forma negociada, diplomática e articulada,
contribuindo para o engrandecimento da Medicina
e somando forças com as principais entidades da
medicina no Brasil como CFM, AMB, CBR e CNRM.
Temos a mais absoluta certeza que o reconhecimento virá”, garante.
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Federada

AMARUS reúne mais de 200
ultrassonografistas em evento

N

os 18 e19 agosto,
no Hotel Rio Poty,
em São Luís (MA), a
AMARUS promoveu
a I Jornada Maranhaense de Ultrassonografia. No evento científico os participantes tiveram acesso a uma programação científica
rica e diversificada, que debateu,
entre outros assuntos, Ultrassonografia na Consensos IOTA e
MUSA, Adenomiose: estado da
arte, Restrição do Crescimento
Fetal: rastreamento e seguimento,
Parâmetros 2D e Doppler: Melhorando a Performance do seu Equipamento Malformação Uterina

e DIU: aplicação da ultrassonografia 2D e 3D.
A jornada da AMARUS, presidida pela ultrassonografista Lívia
Rios, contou também com parte
prática e uma feira de estandes
com produtos voltados ao segmento. “Minhas felicitações especiais institucionais à Dra. Lívia
e a todos os demais integrantes
da diretoria da AMARUS, que
trabalharam arduamente para o
sucesso da jornada”, parabenizou o então presidente e atual
vice-presidente da SBUS, Waldemar Naves do Amaral.
Segundo a presidente da

AMARUS, o sucesso do evento
foi o resultado de um esforço
conjunto. “Parabenizo a todos:
comissão organizadora, palestrantes, congressistas, empresas patrocinadoras que, juntos,
fizemos uma grande jornada, não
só pelos temas abordados e debatidos com toda excelência
pelos nossos amigos palestrantes,
mas principalmente pelo ambiente de alegria e empolgação que
marcou nosso evento, pelo reencontro de amigos que há muito
não se viam. Todos sentimos essa
energia positiva. Que venham
outras jornadas”.

