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 b Ultrassonografia é 
ato médico ou não?
Técnicos que operam equipamentos de raios 

X estão fazendo um movimento para que a 

ultrassonografia deixe de ser um ato médico

O Conselho Nacional de Técnico em Radiologia criou um 
projeto de lei para tomar do médico brasileiro a realização 
da ultrassonografia, passando a tutela deles. Tal projeto 
foi aprovado no Senado Federal e está na Câmara dos 
Deputados, desde maio de 2012. “Grave, Grave, querem 
tirar do médico a prerrogativa da realização de exames 
ultrassonográficos”, analisa o presidente da SBUS, Waldemar 
Naves do Amaral, informando que no dia 10 de julho ele 
esteve no Conselho Federal de Medicina com o Presidente 
Roberto D’Avila e de lá seguiram diretamente na Câmera 
dos Deputados, para discutir e promover a defesa profissional 
do ultrassonografista brasileiro e da SBUS.

“No Congresso Nacional o esdrúxulo projeto tem 
caminhado muito rápido e em regime de ‘prioridade’. Neste 
momento, o Projeto de Lei 3661/2012 encontra-se na 
Comissão de Seguridade Social e Família, tendo como relatora 
a Deputada Federal Benedita da Silva (RJ)”, diz. O deputado e 
médico Eleuses de Paiva, ex-presidente da Associação Médica 
Brasileira fez requerimento de audiência pública em 16 de 
maio junto à referida Comissão e tal audiência está prevista 
para acontecer ainda no segundo semestre de 2012.

Após decisão desta Comissão, o PL 3661/12 será 
encaminhado à Comissão de trabalho, de administração e de 
serviço público. Em seguida irá à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania. Se for aprovado nas três comissões, 

será encaminhado para votação final em plenário. “Precisamos 
da participação ativa de cada membro da SBUS, para que 
procure na sua cidade e Estado os deputados federais para 
colocá-los cientes do absurdo que é o PL 3661/12. É preciso 
solicitar que eles se posicionem contrários e que votem 
contra essa condição que deprecia o médico e a assistência à 
população desse país”, conclama Waldemar. “Estamos diante 
de uma guerra pesada promovida contra a classe médica, 
especialmente contra os ultrassonografistas. Precisamos 
trabalhar com todo o vigor e toda capacidade de luta para 
garantir proteção à nossa profissão”, completa. 

O jornal da SBUS manterá os associados atualizados 
quanto à evolução destes papéis, dentro da Câmera Federal, 
sendo que haverá uma convocação para participação de todos 
nas audiências públicas que serão realizadas no Congresso 
Nacional, as quais terão decisão com valor de lei nacional.
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A UltrAssonogrAfiA no BrAsil 
é Ato médico oU não?
diretoria da sBUs esteve em contato direto com 

os deputados federais para impedir que o projeto 

de lei n° 3661 se torne uma realidade brasileira

Waldemar naves do amaral | Presidente da sBUs

Pós Graduação em Ultrassonografia
Cursos de Reciclagem em Ultrassonografia

 Curso em Ecocardiografia
Cursos Preparatórios para Títulos de Especialista

Cursos de Ultrassonografia Vascular
Cursos Tomografia, Ressonância, Mamografia

e Densitometria
Cursos à Distância Via Internet em Imagem

Curso de Aperfeiçoamento Estágio em
Ultrassonografia - 1 à 3 anos

PIONEIRISMO FAZ
A DIFERENÇA!

A maior e mais completa estrutura de
reciclagem em imagem a serviço de

seu sucesso profissional.

O primeiro curso de pós-graduação na
área de ultrassonografia do BRASIL.

Rua Casemiro de Abreu, 660 | Vila Seixas | CEP: 14020-060 | Ribeirão Preto | SP
 16 3636.0311 | 0800.18 3310 |    escola@ultra-sonografia.com.br

www.eurp.edu.br

SUA CARREIRA MÉDICA,
NOSSA ESPECIALIDADE

“O direito não chega àqueles que adormecem”, já dizia o preceito jurídico básico. Um 
bom ultrassonografista é antes de tudo um bom médico, pois necessita de conhecimento de 
anatomia humana, fisiologia, fisiopatologia e de imagem, para se chegar ao melhor diagnóstico.

A história já demonstrou que os melhores diagnósticos ecográficos são realizados por 
médicos e os piores por paramédicos (exemplo: a pior sensibilidade da ultrassonografia no 
mundo ocorre em território americano, onde a prerrogativa do exame é do paramédico). 

No Brasil, hoje, a ultrassonografia é considerada como ato médico, porém corre no 
Congresso Nacional o projeto de lei n° 3661 (o qual já foi aprovado pelo Senado Federal) que 
torna esta prerrogativa para os “técnicos de Raios X”.

Neste momento esse projeto esdrúxulo está na Comissão Seguridade Social e Família 
da Câmara Federal. Deverá tramitar pela Comissão do Trabalho, e em seguida na Comissão 
de Constituição e Justiça.

Pela SBUS, estivemos em contato direto com os deputados federais, em Brasília, no sentido 
de fazer oposição real ao tal projeto de lei para que isso não se torne uma realidade brasileira.

Para conter o avanço da iniciativa dos “técnicos de Raios X”, é preciso que cada 
ultrassonografista oriente e faça contato com seu deputado federal (de cada região) para 
esclarecimento pleno da improcedência da mesma.

Queremos aqui convocar cada membro da SBUS para fazermos uma corrente para 
frente na nossa defesa profissional no “sentido de não adormecermos onde o direito 
cristalino nos é favorável”.
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Unicred
20 anos.
Nós crescemos 
com você.

MAIS DE 8 MIL ASSOCIADOS 
COLHEM JUNTOS OS FRUTOS 
DE INVESTIMENTOS BEM-
SUCEDIDOS.

Conta Corrente
Cheque especial
Crédito
Aplicações
Investimentos
Débito automático
Assessoria financeira 

Cartão de crédito
Cartão de débito
Seguros
Serviços
Produtos Corporativos
Internet Banking

ESCOLHA A UNICRED!
CONTE COM OS PRODUTOS DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
E AS VANTAGENS DE UMA COOPERATIVA:

UNICRED CENTRO BRASILEIRA
www.unicredgyn.com.br

16° congresso da sBUs 
terá sorteio de carro 0 km

Entramos em contagem regressiva para o 16º Congresso 
da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia que será realizado 
no Centro de Convenções Frei Caneca, na capital paulista, 
entre os dias 24 e 27 de outubro. Paralelamente, acontecerá 
o 8º Congresso Internacional de Ultrassonografia Fisusal. “A 
programação científica está pronta e à altura das expectativas da 
especialidade”, afirma Waldemar Naves do Amaral, presidente 
da SBUS, informando ainda que Comissão Científica do evento 
trabalhou durante dias a fio para obter uma programação 
abrangente, com as últimas novidades da área. 

Especialistas de todo o Brasil e convidados internacionais 
se reunirão para debater e se atualizar em temas ligados 
à Ginecologia e Obstetrícia, Mama, Medicina Interna, 
Músculos-Esqueléticos, Vascular, Pequenas Partes e Pediatria 
com apresentação de estudos, reforçando a aquisição de 
novos conhecimentos nas diferentes áreas. Palestrantes 
internacionais de renome em suas áreas de atuação, como 
o paraguaio Ramon Bataglia, presidente da Federação Latina 
Americana de Ultrassonografia, o chileno Henan Munoz, 
o espanhol Fernando Mussole Bonilla e o americano Luiz 

Palestrantes nacionais e internacionais 

renomados prestigiarão o evento, trazendo 

as últimas novidades da área. Você não 

pode perder esta oportunidade única de 

atualização científica e atualização

Flávio Gonçalvez abrilhantarão o evento com suas presenças. 
E, além da programação científica esmerada, estão 

programadas reuniões sociais, como coquetel e jantares, que 
reforçarão os laços de amizade que nos unem. Ainda mais 
neste momento em que a ultrassonografia brasileira se vê 
ameaçada por um projeto de lei absurdo e inaceitável (veja 
matéria na primeira página), é necessário, mais que nunca, 
que os ultrassonografistas estejam unidos e afiados numa 
mesma linguagem.     

Para mais informações e inscrições: (11) 3081-6736 e 3081-
6049 sbus@sbus.org.br Quem se inscrever antecipadamente, 
participará do um sorteio de um carro 0 KM.
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 b Educação continuada em Rondônia reuniu 

grandes nomes da ultrassonografia local
A Sociedade Brasileira de 

Ultrassonografia realizou, nos dias 28 e 
29 de julho, a 3ª Jornada da Associação 
Rondoniense de Ultrassonografia, em 
Ji-Paraná, Rondônia. “Este encontro 
foi de suma importância não só 
para o ultrassonografista local, mas 
para toda a população rondoniense 
principalmente pelo fato de melhorar 
o nível de atendimento aos exames 
ultrassonográficos com menor 
possibilidade de erros”, afirma Benedito 
Carlos da Silva, presidente da Federada 
de Rondônia.

O encontro contou com a presença 
ilustre do professor Francisco Mauad 
Filho que deu ênfase especial à 
aplicação do doppler na atualidade além 
da classificação IOTA e sua importância. 
“Gostaríamos de expressar especial 
agradecimento ao professor Mauad 
pelas magníficas aulas e casos clínicos 
apresentados, o que nos deixou muito 

Jornada gaúcha debaTerá 
noVidades e aVanços da 
ulTrassonografia no brasil

Porto Alegre receberá a VIII Jornada da Associação Gaúcha de 
Ultrassonografia, nos dias 28 e 29 de setembro. Com apoio da 
Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, o curso de educação 
médica continuada reunirá grandes representantes das diversas 
regiões do Brasil que debaterão não só as novidades e avanços da 
ultrassonografia brasileira, mas a realidade do médico atuante 
na área e os benefícios do ultrassom para o progresso das 
especialidades médicas. Para inscrições acesse argus.org.br Outras 
informações nos telefones (51) 3333-2428 / 9952-1513 ou envie 
perguntas para ultra-sonografia@ageventos.com.br 

envaidecidos e contentes”, ressalta 
Benedito da Silva. Ele finaliza relatando 
a forte participação dos médicos da 
região. “Tivemos a oportunidade de 

termos presentes médicos de diversos 
municípios do Estado e também da 
capital Porto Velho, o que abrilhantou 
nossa jornada”, declara.

na foto da diretoria estão da esquerda 
para a direita dr. emílio, dr. roger, 
dr. mauad, dr. Carlos silva, dr. 
Paulo Yamao e dra. lauangel 
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ExpEdiEntE direToria eXecuTiVa 
2011-2013
diretor presidente
Waldemar naves do Amaral (go)
diretor vice-presidente 
sang choon cha (sp)
diretorA secretáriA-gerAl
reginA márciA YosHiAssU (sp)
diretorA 1º secretáriA
mAitHe vendAs gAlHArdo (ms)
diretor 1º tesoUreiro
evAldo trAJAno soUZA filHo (df)
maithe vendas galhardo (ms)
diretor tesoUreiro gerAl
rui gilberto ferreira (go)
diretor científico e cUltUrAl

francisco mauad filho (ms)
diretorA de defesA profissionAl
rosemeire fernAndes gArciA (sp)diretor 
sociAl e de comUnicAção
fAUsto césAr f. BAptistA (pr)

MeMbros do conselho fiscal
titular 1 José cArlos gAspAr Jr. (sp)
titular 2 cArlos stefAno HoffmAnn Britto 
(sp)titular 3 nielson rodrigUes BArBosA (BA)

suplente 1 edUArdo vAlente isfer (sp)
suplente 2 WAsHington lUis rios (go) 

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

pUBlicAção com 
A qUAlidAde:

edição: tatiana cardoso
redação: Ana maria moraes, Ana 
paula machado e márcia fabiana

Arte final: ericson Bizinotto e 
vinicius carneiro

fotos: Arquivo sBUs
comercial: fernanda marques

(62) 3224-3737 |
www.conTaTocoMunicacao.coM.br
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10º festmédico 
recebe inscrições 
de todo o Brasil 

Parentes em primeiro grau dos 

médicos também podem competir 

neste evento cultural, que é um 

dos maiores do gênero no brasil 

Nos dias 4 e 5 de outubro o Centro Cultural Oscar 
Niemeyer recebe a 10ª edição do FestMédico, quando 
os médicos poderão cantar, dançar, declamar poemas 
e expor pinturas, esculturas e fotos. As categorias são 
canto (interpretação); composição própria; música 
instrumental; dança de salão; poesia falada; prosa 
(conto, ensaio, crônica); e artes visuais (fotografia, 
pintura, desenho, gravura e escultura).

O resultado das apresentações é condensado em 
um livro organizado pela organização do festival. Os 
primeiros colocados em todas as categorias ganham 
um troféu estilizado, projetado e executado pelo 
artista plástico Malaquias Belo.

O evento abrirá as comemorações do Mês do 
Médico, em outubro (Dia do Médico é celebrado em 
18 de outubro), e está aberto para médicos, acadêmicos 
de medicina, membros da Sociedade Brasileira de 
Médicos Escritores (Sobrames) e parente de médicos 
até o primeiro grau (pais, filhos e cônjuge).

Realizado desde 2000, o FestMédico é o maior 
do gênero no país e é uma ótima oportunidade 
para os médicos mostrarem seus talentos fora dos 
consultórios, bem como de prestigiar os colegas 
cantores, escritores e artistas plásticos. O evento 
tem recebido uma média de 1200 profissionais por 
edição. Informações completas sobre o regulamento 
e inscrições podem ser conferidas na íntegra no site 
do evento festmedico.com.br
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soCiedade Brasileira de ulTrasonograFia (sBus )
CnPJ. 73.525.594/0001-28

ediTal de ConvoCaÇÃo n.º 03/2012
assemBleia geral ordinÁria

O Presidente da SBUS – Sociedade Brasileira de Ultra-Sonografia, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Artigo n.º 13 do Estatuto Social, convoca os senhores associados em gozo de seus 
direitos, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada durante 16ª CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ULTRASSONOGRAFIA DA SBUS, no dia 27 de outubro de 2012 (sábado), 
em primeira convocação às 12:30 horas, com a maioria dos sócios, ou em Segunda convocação 
com qualquer número de presente, meia hora após, no Centro Convenções Frei Caneca - Rua 
Frei Caneca n.º 569 – 5º Pavimento – Cerqueira César – São Paulo – SP –Brasil, com direito a 
votar, para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

Em Regime de Assembleia Geral Ordinária
      

- RELATÓRIO DA SECRETARIA
- RELATÓRIO DA TESOURARIA
- CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - RELATÓRIO
- TITULAÇÃO EM USG
- FISUSAL
- OUTROS

São Paulo, 08 de Agosto de 2012.

Dr. Waldemar Naves do Amaral
Diretor Presidente da SBUS
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dr. monres josé gomes

Curso de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia

Faça seu curso de Ultrassonogra�a
Musculoesquelética este ano de 2012!

Cursos em Goiânia e por todo o Brasil.
Con�ra os locais e datas no site.

(62) 9977-7035 monres@monres.org www.monres.org

Tipos de cursos: Básico, Avançado e Pós-Graduação.
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Agenda de reuniões no
16º Congresso Ultrassonografia da SBUS

assemBleia geral das Federadas
DIA 25/10/2012 (QUINTA-FEIRA)

HORÁRIO: 18:30 HORAS
Presidentes das federadas o seus representantes

reuniÃo da direToria da Fisusal
DIA 26/10/2012 (SEXTA-FEIRA)

HORÁRIO: 12:30 HORAS
Membros da Diretoria da FISUSAL

reuniÃo da direToria da sBus
DIA 26/10/2012 (SEXTA-FEIRA)

HORÁRIO: 18:30 HORAS*
Membros da Diretoria da SBUS







Respeito pela sua confiança é oferecer sempre o melhor.

PRODUTOS COM A GARANTIA US & CIA.  
Sinônimo de confi ança e satisfação para os clientes. 

Ultrassom 3D e 4D
Doppler Collor e P & B
Ultrassom ecocardio
Transdutores novos e seminovos
Conserto de transdutores 

Vídeo printers
Suprimentos e fi lmes
Softwares de captura de laudos 
Acessórios ginecológicos em geral 
(pronta-entrega)

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Financiamento

Mais informações: 
(16) 3911.9399 – 3911.9498
www.usecia.com.br
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COORDENAÇÃO: Prof. Eduardo IsferÃÃÃ

Pós-Graduação Lato Sensu 
em MEDICINA FETAL Desde 

2007

Com testes para avaliação

APOSTILAS 

PERSONALIZADAS VALORES ESPECIAIS PARA 

MATRÍCULAS ANTECIPADAS

* Consulte o regulamento.

Especialização em Medicina Fetal (2 anos)Conheça também os Cursos: Cursos IntensivosPós-Graduação Lato Sensu em Ultrassonografi a em G.O.

NOVA UNIDADE:  Av. Prof. Alfonso Bovero, 130 
                           Perdizes - São Paulo - SP

Tel: (11) 2364-6477 / (11) 3864-6458                       
e-mail: secretaria@fetus.com.br

 www.fetusestudos.com.br    
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(Valores especiais para estudantes 
e paramédicos)

Quinta, Sexta e Sábado: 08h00 às 20h00         

Abril/2013 à Janeiro/2014 (1 fi m de semana a cada 2 meses)

10 meses (5 Presenciais / 5 a Distância)

PERÍODO

HORÁRIO

Inclui discussão interativa de imagens e casos clínicosPROGRAMAÇÃO

PÚBLICO ALVO Profi ssional médico e áreas afi ns

TOTAL DE VAGAS 20 alunos

DURAÇÃO

 360 horasCARGA HORÁRIA

Ano I - Fundamental
((
ee

Quinta, Sexta e Sábado: 08h00 às 20h00         

Março/2013 à Fevereiro/2014 (1 fi m de semana a cada 2 meses)

12 meses (7 Presenciais / 5 a Distância)

PERÍODO

HORÁRIO

PROGRAMAÇÃO

PÚBLICO ALVO

TOTAL DE VAGAS 20 alunos

DURAÇÃO

 452 horasCARGA HORÁRIA

Profi ssional médico com 1 ano de atuação em Medicina Fetal

Inclui prática hands-on de procedimentos fetais invasivos

(Valores especiais para ex-alunos)

Ano II - Avançado     
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