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b
questão de princípios

Waldemar naves do amaral | Presidente da SBUS

c

Pelo amor à
verdade
O amor à decência nos convoca à luta contra os
desmandos da atual administração pública do Brasil
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Já dizia o grande Rui Barbosa, nosso Águia de Haia, que
o ser humano precisa ter três amores, o primeiro pela família,
o segundo pela pátria e o terceiro pela verdade. Em prol do
segundo amor, a pátria, ele deve abandonar a família, em
prol do terceiro amor, a verdade, ele deve abandonar os dois
primeiros, a família e a pátria. Esse conceito é para dizer que
nesse momento devemos defender a decência, a moralidade
e a ética para corrigir os rumos desse País.
Tem uma máxima do Direito que diz que a justiça não
chega para aqueles que adormecem, por isso fomos às
ruas dia 16 de agosto, para reivindicar rumos legais para
esse País e iremos quantas vezes for necessário, porque
o Brasil precisa consertar seus caminhos. O motivo que
me fez ir às ruas, e acredito que que é semelhante ao que
ocorreu com milhões de brasileiros que fizeram o mesmo,
é demonstrar para os governos, os poderes e a sociedade
em geral, que estamos exercendo o direito, conquistado

a duras penas, de manifestar nosso descontentamento
pela má administração, que sempre tem a conta paga
pelo trabalhador. A corrupção precisa ser combatida,
tanto nos governos, quanto na vida de cada um e
eventos como este fazem com que toda a sociedade
reflita sobre estes temas.
O que temos visto nos últimos anos? Apenas
descumprimento do que foi prometido, tanto na política
econômica, na qual assistimos um aumento abusivo e
irrefreável dos juros e da inflação, quanto nas questões
sociais, onde vemos programas relevantes, como o Fies,
serem desmantelados; e a manutenção de uma política
social assistencialista, que não promove a evolução do
povo. Somos contrários a todos estes desmandos e
usamos, mais uma frase de Rui Barbosa, para convocar
os colegas à luta: “Maior que a tristeza de não haver
vencido é a vergonha de não ter lutado!”
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NOVO SITE SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
MAIS MODERNO E COMPLETO
Anunciamos que o novo site de nossa
cooperativa já está no ar. Mais moderno
e inovador, o projeto foi planejado de
forma a facilitar a navegação e apresentar,
de uma maneira mais clara e eficaz a
nossa cooperativa bem como nossos
produtos e serviços.
Acesse e conheça o novo site:

www.unisicoob.com.br/unicentrobrasileira

programação

b

Dia 22/10/2015 (quinta-feira)
Congresso - Programa preliminar

c

Congresso - Obstetrícia
Dia 22/10/2015 (quinta-feira)
Auditório 1
08:30 - 10:00 Sessão ponto e contra-ponto
Usg obstetrícia de rotina
Avaliação inicial do colo deve ser feita
por que via?
08:30 - 08:45
Via transvaginal
08:45 - 09:00
Via transabdominal
Doppler fetal em exame obstétrico de rotina
10:30 - 12:00
Sessão ponto e contra-ponto
USG obstetrícia de rotina
Grau placentário é importante?
USG obstétrico de rotina, você olha a
morfologia fetal?
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Dia 22/10/2015 (quinta-feira)
18:30 Auditório 1 - lançamento do
livro medicina fetal após sorteio de
um iPhone
Congresso - Pequenas partes
Dia 22/10/2015 (quinta-feira)
Auditório 2
08:00 - 08:30
Frequent applications
of dermatologic ultrasound
08:30 - 09:00
Avaliação US das hérnias abdominais e inguinais: como fazer?
09:00 - 09:30
Dermatologic ultrasound
In rheumatologic lesions
09:30 - 09:45
Ultrasound of basal
Cell carcinoma of the skin
09:45 - 10:00 Sonography of cosmetic fillers
10:30 - 12:00 US nas doenças difusas
da tireoide (tireoidite graves)
11:00 - 11:30
US na predição da
malignidade dos nódulos da tireoide:
como fazer?
11:30 - 12:00
US no auxílio da PAAF
dos nódulos da tireoide
12:00 - 12:30
Avaliação US das glândulas salivares: como fazer?
Congresso - Vascular
Dia 22/10/2015 (quinta-feira)
Auditório 2
14:00 - 14:30 US doppler na avaliação da

espessura medio-intimal e placas carotideas
14:30 - 15:00
US doppler na avaliação das estenoses carotídeas
15:00 - 15:30
Us doppler na doença
não aterosclerótica das carótidas
16:30 - 17:00
Us doppler na carótida
pos-endarterectomia e pos-stent
17:00 - 17:30
Doppler transcraniano
17:30 - 18:00
Doppler das artérias vertebrais, subclávias e tronco braquiocefálico
Congresso - Músculo-esquelético
Dia 22/10/2015 (quinta-feira)
Auditório 3
08:00 - 08:15
Definições de
termos habitualmente usados em
ultrassonografia reumatológica
08:15 - 08:30
Protocolo US7 para
avaliação de artrite reumatoide
08:30 - 09:00
Escore de 10 articulações em artrite reumatóide:
09:00 - 09:30 Ultrassom nas espondiloartrites
09:30 - 10:00 Tendinopatia calcária no ombro
10:30 - 11:00
Achados ultrassonográficos na psoríase
11:00 - 11:30
Displasia do desenvolvimento do quadril
11:30 - 12:00
Ultrassom do punho e
mão na artrite reumatóide
Congresso - Pediatria
Dia 22/10/2015 (quinta-feira)
Auditório 3
14:00 - 16:00
Conferências: US nas
malformações congênitas e patologias do
período neonatal
14:00 - 15:00
US nas malformações
vasculares congênitas como eu faço
passo a passo
15:00 - 16:00
US nas hemorragias e
anoxia neonatal
16:30 - 18:30
Mini-conferências:
malformações congênitas e patologias
do período neonatal
16:30 - 17:00
US na hidrocefalia
17:00 - 17:30
Doppler cerebral por
via transfontanelar
17:30 - 18:00
US na hidronefrose
18:00 - 18:30
US na icterícia colestática neonatal

Congresso - Medicina interna
Dia 22/10/2015 (quinta-feira) Auditório 4
08:00 - 10:00
UsSnas urgências
08:00 - 08:30
Papel da
ultrassonografia no diagnóstico das
afecções agudas das vísceras ocas
08:30 - 09:00
Dor abdominal na infância: como fazer o exame sonográfico?
Estado da arte
09:00 - 09:30
Dor no hipocondrio
direito. Quais os principais diagnósticos diferenciais?
09:30 - 10:00 Hematúria. Como examinar?
10:30 - 12:30
Top tema (tt): grandes
desafios da US
10:30 - 11:00
Pancreatites agudas. O
que devo informar no exame sonográfico?
11:00 - 11:30
Dor pélvica na infância. O que preciso procurar?
11:30 - 12:00
Dor abdominal na
gestante. Abordagem de urgência
12:00 - 12:30
Nefropatias parenquimatosas. Até que ponto podemos ir no
exame da US?
14:00 - 14:30
Nefrolitíase. Quais os
aspectos de imagem na ultrassonografia
e no doppler?
14:30 - 15:00
Avaliação da mobilidade diafragmática pela US. Como fazer?
15:00 - 15:30
Derrame pleural.
Quais os aspectos mais importantes?
Como posso medir?
15:30 - 16:00
Avaliação supra púbica
da próstata. Aspectos clínicos e sonográficos
16:30 - 17:00
Analgesia, sedação e
anestesia: qual está indicada e preparo
do paciente
17:00 - 17:30
Biópsia de massas
torácicas. É possível e seguro fazer
guiado por US?
17:30 - 18:00
Complicações em procedimentos intervencionistas guiados por
US. Quais as principais? É possível evitar?
18:00 - 18:30
Biópsia de massas
cervicais. Quais as principais indicações?
É possível dizer não ao pedido clínico?

Congresso - Ginecologia
Dia 23/10/2015 (sexta-feira)
Auditório 1
08:00 - 09:30
Simpósio Ian Donald
08:00 - 08:15
Usg na sala de parto
08:15 - 08:30
Rastreamento precoce
da pré-eclampsia e uso da aspirina
08:30 - 08:45
Rastreamento 1º trimestre “estado da arte”
08:45 - 09:00
US 3d cosmético do
acadêmico
09:30 - 10:00
Mini-conferência: USG
no abdome agudo em ginecologia
10:30 - 10:55
Avanços na avaliação
da funcionalidade cardíaca fetal
10:55 - 11:20
TN aumentada e cariótipo normal. O que fazemos?
11:20 - 11:45
Erros comuns do USG
em ginecologia
11:45 - 12:10 Massas pélpicas: como laudar

Dia 23/10/2015 (sexta-feira) 12:30
- auditório 1 - reunião de presidentes das federadas
14:00 - 15:30
Simpósio Ian Donald
14:00 - 14:15 Cabe a USG na endometriose?
14:15 - 14:30
USG no SOP
14:30 - 14:45 Conduta nos tumores fetais
14:45 - 15:00
Indicações no ultrassom em reprodução assistida
15:30 - 16:00
Mini-conferência:
diagnóstico ecográfico das complicações
das gestações monocorionicas
16:30 - 16:55
Avaliação da maturidade pulmonar pelo USG
16:55 - 17:20 Doppler em obstetrícia suas
indicações e restrições. Quais as evidências?
17:20 - 17:45
RCUR precoce x tardia
17:45 - 18:10
Aplicabilidade do
doppler em ginecologia
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Dia 23/10/2015 (sexta-feira) 18:30
- auditório 1 - solenidade de abertura Após sorteio de um carro 0km
Congresso - Medicina interna
Dia 23/10/2015 (sexta-feira)
Auditório 2
08:00 - 08:30
Mitos e verdades sobre
a esteatose hepática
08:30 - 09:00
Características ultrassonográficas do abdome na esquistossomose
09:00 - 09:30
Avaliação ultrassonográfica nas hepatites virais
09:30 - 10:00
Nódulos hepáticos
benignos: o típico e o atípico
10:30 - 11:00
Nódulos hepáticos
malignos: o que nos faz pensar nesta
possibilidade
11:00 - 11:30
Contraste por microbolhas nos nódulos hepáticos

11:30 - 12:00
Elastografia hepática
para avaliação de cirrose
12:00 - 12:30
Casos interessantes
em ultrassonografia hepática
Congresso - Vascular
Dia 23/10/2015 (sexta-feira)
Auditório 2
14:00 - 14:30 Doppler arterial dos mmss
14:30 - 15:00
Doppler arterial dos
mmii - protocolo e técnica
15:00 - 15:30
Doppler arterial dos
mmii avaliação dos stents e by-pass
16:30 - 17:00
Us doppler venoso
superficial dos mmii
17:00 - 17:30
Us doppler na trombose venosa profunda dos mmii
17:30 - 18:00
Us doppler na sindrome de may-thurner
Congresso - Músculo-esquelético
Dia 23/10/2015 (sexta-feira)
Auditório 3
08:00 - 08:30
As várias possibilidades de avaliar um paciente reumatológico pela ultrassonografia.
08:30 - 09:00
Avaliação ultrassonográfica das artrites por cristais
09:00 - 09:30
Usg de ombro: complexo bicipitolabral e origem da plb
09:30 - 10:00
Tendinopatias do punho
10:30 - 11:00
Neuropatia dos mmss
11:00 - 11:30
Classificação das lesões do manguito rotador
11:30 - 12:30
Casos clínicos (1 caso)
Congresso - Pediatria
Dia 23/10/2015 (sexta-feira)
Auditório 3
14:00 - 14:30
US nas emergencias
abdominais do neonato e lactente
14:30 - 15:00
US da medula espinhal
15:00 - 15:30
US do escroto agudo
15:30 - 16:00
US na puberdade precoce
16:30 - 18:30
Mini-conferências: us
em hematologia e oncologia pediátrica
16:30 - 17:00
Principais tumores
abdominais e pélvicos na infancia
17:00 - 17:30
O que o cirurgião e
oncologista necessitam saber
17:30 - 18:00
Sistematização do us
abdomen e apresentação de casos de
oncologia e hematologia
18:00 - 18:30
Us em massas ovarianas císticas
Congresso - Mama
Dia 23/10/2015 (sexta-feira)
Auditório 4
08:00 - 10:00 	Gincana de casos
08:00 - 08:30
Recepção e apresenta-

ção dos casos da gincana
08:30 - 09:00
Bi-rads da primeira à
quinta edição. O que é relevante para o
ultrassonografista
09:00 - 09:30
Demonstração prática
de um exame de ultrassonografia mamária
09:30 - 10:00
“Don’t touch lesions”
10:30 - 10:50
Como a
ultrassonografia mamária me ajuda ou atrapalha. Pontos de vista do
mastologista e do ginecologista
10:50 - 11:20
Biópsias orientadas por
ultrassonografia. Aspectos práticos
11:20 - 11:40
A ultrassonografia
m a m á r i a é u m a fe r ra m e n t a d e
rastreamento?
14:00 - 15:10
Mini-conferências
14:00 - 14:20
Bi-rads de 0 a 6: treinando a memória visual
14:20 - 14:40
Assustando a paciente.
Como evitar falsos positivos?
14:40 - 15:10
Ultrassonografia como
complemento à mamografia e ressonância magnética
16:30 - 18:30 	Gincana de casos
16:30 - 17:00
Será que é mesmo bi-rads 3?
17:00 - 17:30
Ultrassonografia automatizada. Elastografia. Doppler colorido.
O que precisamos além do modo b?
17:30 - 18:30
Solução dos casos da
gincana

Dia 24/10/2015 (sábado) congresso
Congresso - Obstetrícia
Dia 24/10/2015 (sábado)
Auditório 1
08:00 - 09:30
Ultrassom e doppler na
doença trofoblástica gestacional (DTG)
08:00 - 08:30
O que é importante
saber o ultrassonografista da DTG
08:30 - 09:00
Ultrassom na mola
hidatiforme e controle pós-molar
09:00 - 09:30
Doppler no controle
pós-molar e na neoplasia trofoblástica
gestacional
10:30 - 10:55
Mini-conferência: avaliação ultrassonográfica das urgências em
ginecologia
10:55 - 11:20
M i n i - c o n fe r ê n c i a :
histeroendossonografia com bíopsia
substitue a histeroscopia?
11:20 - 11:45
M i n i - c o n fe r ê n c i a :
avaliação ultrassonográfica dos ovários
policísticos
11:20 - 11:45
M i n i - c o n fe r ê n c i a :
massas pélvicas: como laudar e quando
indicar outros métodos de imagem?

Continua ---->

Dia 24/10/2015 (sábado) 12:30
- auditório 1 - Assembléia Geral
Ordinária da sbus Após sorteio
de um carro 0km
Congresso - Ginecologia e obstetrícia
Dia 24/10/2015 (sábado)
Auditório 1
14:00 - 16:00
Sessão ponto e
contra-ponto
Usg ginecologia de rotina
Cabe a usg na avaliação do diu.
Fazer de rotina ou não? Qual valor da
mensuração?
14:00 - 14:15
Não fazer de maneira
rotineira
14:15 - 14:30
Fazer mensurando a
distancia ou não?
Ultrassonografia 3d nas malformaçoès
uterinas
15:00 - 15:15
Histeroendossonografia x histeroscopia. Particularidade de
cada método
15:00 - 15:15
Histeroscopia
15:15 - 15:30
Usg
16:30 - 18:00
Up-to-date
16:30 - 17:00
Conferência: avaliação
ultrassonográfica do dispositivo intrauterino (diu)
17:00 - 17:30
Conferência:
ultrassonografia transperineal e transretal em ginecologia

Dia 24/10/2015 (sábado) 18:00 auditório 1 - encerramento Após
sorteio de um celular Galaxy s5
Congresso - Vascular
Dia 24/10/2015 (sábado)
Auditório 2
08:00 - 08:30
US doppler das artérias mesentéricas e tronco celíaco
08:30 - 09:00
Doppler hepático e
hipertensão portal
09:00 - 09:30
Dopler do sistema
aorto-ilíaco
10:30 - 12:00 	Mini-conferências
10:30 - 11:00
Dopler no transplante
hepático
11:00 - 11:30
Dopler do rim nativo
e transplantado
11:30 - 12:00 Dopller de artérias renais
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Expediente
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

Congresso - Pequenas partes
Dia 24/10/2015 (sábado)
Auditório 2
14:00 - 14:30
US nas patologias tumorais do escroto
14:30 - 15:00
US nas doenças do
pênis: o que fazer?
15:00 - 15:30
US na avaliação das
doenças não tumorais do escroto: o que
procurar?
15:30 - 16:00
Avaliação us dos linfonodos na região cervical: como fazer?
16:30 - 17:00
Tireoide: como faço,
relato e documento
17:00 - 17:30
US na avaliação da
tireoide: estado da arte
17:30 - 18:00
Diferenciação de nódulos benignos e malignos pelo modo b
18:00 - 18:30
Elastografia dos tumores da tireoide: o que procurar?

Congresso - Pediatria
Dia 24/10/2015 (sábado)
Auditório 3
08:00 - 09:30
Mini-conferências: a
criança com queixa de perda urinária
08:00 - 08:30
Roteiro diagnóstico na
queixa de perda urinária na infância
08:30 - 09:00
US na duplicação pielocalicial
09:00 - 09:30
US no diagnóstico de
disfunção do trato urinário inferior
09:30 - 10:00
Apresentação de casos
clínicos
10:30 - 11:00
Mini-conferência: US
cervical nas massas extra tireoidianas
11:00 - 12:30
Controvérsias US no
refluxo gastro esofágico
Congresso - Músculo-esquelético
Dia 24/10/2015 (sábado)
Auditório 3
14:00 - 14:30
Ultrassom na osteoartrite : como e o que procurar?
14:30 - 15:00
A importância do power doppler e do doppler espectral em
reumatologia
15:00 - 15:30
US do ombro supraespinhal
15:30 - 16:00
Debate informal: uso
de doppler na USG musculoesquelética

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)
Diretor tesoureiro geral

Rui Gilberto Ferreira (GO)
Diretor científico e cultural

Francisco Mauad Filho (MS)

16:30 - 16:50
US das enteses
16:50 - 17:10
Ultrassonografia
intervencionista na tendinopatia calcárea
17:10 - 17:30
US tornozelo leões
ligamentares
17:30 - 18:00
Controvérsias (ctv):
stc - medidas do nervo mediano
Congresso - Medicina interna
Dia 24/10/2015 (sábado)
Auditório 4
08:00 - 08:30
Recomendações do
CBR para o laudo ultrassonográfico
08:30 - 09:00
Orientações para um
protocolo fotográfico de ultrassom abdominal
09:00 - 09:30
Avaliação ultrassonográfica na dor em fossas ilíacas
09:30 - 10:00
Ultrassonografia
da aorta abdominal: o que cabe a
ultrassonografia
10:30 - 11:00
Lesões focais no pancreas: como avaliar ao ultrassom
11:00 - 11:30
Alterações ultrassonográficas nas pancreatites crônicas
11:30 - 12:00
Alterações da parede
da vesicula biliar ao ultrassom
12:00 - 12:30
Avaliação ultrassonográfica nas ictericias
14:00 - 14:30
Como procurar as
colaterais porto-sistêmicas
14:30 - 15:00
Elastografia na avaliação da esteatose hepática: ha futuro?
15:00 - 15:30
Ultrassonografia da
bexiga urinária: como o ultrassom pode
ajudar
15:30 - 16:00
Lesões focais esplenicas: avaliação ultrassonográfica e principais diagnósticos diferenciais
16:30 - 17:00
As alterações ultrassonográficas que indicam nefropatia
17:00 - 17:30
Processos infecciosos
hepáticos: além das hepatites virais
17:30 - 18:00
Linfonodos: como julgar suas características ultrassonográficas
18:00 - 18:30
Casos em medicina
interna - teste seus conhecimentos

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 (mG)
Titular 3 Nielson Rodrigues Barbosa (BA)

Suplente 1 Eduardo Valente Isfer (SP)
Suplente 2 Washington Luis Rios (GO)
CONSULTIVO

Lucy Kerr
Sang Choon Cha

Publicação com
a qualidade:

Edição: Ana Maria Morais
Redação: Lara Leão, Larissa Ximenes
e Joyce Fernanda
Arte Final: Vinicius Carneiro e
Thálitha Miranda
Fotos: Arquivo SBUS
Comercial: Márcia

(62) 3224-3737 |
www.contatocomunicacao.com.br

c

Balanço

b

sucesso no ii simpósio de
Ultrassonografia em medicina Fetal
Paralelamente ao evento,
aconteceu o 1º Fórum da
rede Fetal Brasileira

jornal da

sBus

|7

O II Simpósio de Ultrassonografia
em Medicina Fetal foi realizado no
dia 8 de junho no Hotel Golden
Tulip Paulista Plaza, em São Paulo.
Paralelamente, ocorreu o 1º Fórum
da Rede Fetal Brasileira. Os eventos
contaram com uma programação
variada, entre conferências, cursos e
mesas redondas, buscando o avanço
da profissão e o aprimoramento do
atendimento à mulher e ao neonato.
Um dos destaques do evento foi
a apresentação dos resultados de um
estudo brasileiro sobre uma nova técnica
de cirurgia minimamente invasiva
para correção de mielomeningocele,
mais conhecida como espinha bífida,
uma deficiência congênita da coluna
vertebral da criança em que as meninges,
a medula e as raízes nervosas estão
expostas. Para falar sobre este assunto,

mesa diretiva: dra. denise Pedreira, dr. artur dZKi, dr.
Florentino Cardoso, (Presidente amb), dr. Waldemar
naves do amaral, dr. GreGorio aCÁCio, Cel rÔmulo
(academia brasileira da Polícia militar e bombeiros)

a SBUS convidou o norte-americano
Ruben Quintero. Ele realizou as palestras
“Desafios na gestação monocoriônica
– transfusão feto-fetal, Ciur isolado,
Taps e Trap: diagnóstico e tratamento”
e “Inovações no tratamento da hérnia
diafragmática: medida da área do
pulmão e tratamento por fetoscopia”.
dr. Waldemar naves do
amaral, dra. denise laPa
Pedreira e dr. GreGorio
aCÁCio

c

evento

b

Sbus realiza V Jornada de
Ultrassonografia & Medicina
Fetal em Recife
Evento será realizado nos
dias 28 e 29 de agosto e
contará com especialistas de
todo o Brasil

A SBUS-PE promoverá, durante os
dias 28 e 29 de agosto, a V Jornada
de Ultrassonografia & Medicina Fetal.
Os eventos ocorrerão no Salão de
Convenções do Real Hospital Português,
em Recife. Dentre os assuntos debatidos
estão as patologias miometriais e
endometriais: o que é preciso saber;
USG e diagnóstico das tumorações
anexiais, um desafio; e rastreio de PréEclâmpsia na gestação.

PROGRAMAÇÃO
SEXTA-FEIRA
28 DE AGOSTO DE 2015

Entre os palestrantes desta jornada
estão Adilson Cunha de São Paulo,
Antonio Gadelha da Paraíba, Jorge
Telles, do Rio Grande do Sul, e Luiz
Machado, da Bahia. O especialista
Renato Ximenes, de São Paulo
também é um dos convidados do
evento. Ximenes abordará as palestras
”Neurossonografia fetal”, “O papel do
da RM no diagnóstico das anomalias
do SNC fetal”. Para outras informações
e inscrição: (www.sbus.org.br), telefone:
(11) 3081-6049 ou enviar um e-mail ao
ultramater@uol.com.br.

14:30h Dr. JORGE TELLES (RS)
Rastreamento II trimestre

10:00h Dr. RENATO XIMENES (SP)
Neurossonografia fetal

15:00h Dr. ADILSON CUNHA (SP)
Doppler em ginecologia:
O que valorizar?

10:30h CAFÉ

08:30h ENTREGA DO MATERIAL
08:50h ABERTURA | Dr. Pedro Pires
09:00h Moderadora: Dra. Larisse Brito
Dr. ADILSON CUNHA (SP)
Patologias miometriais e endometriais:
o que é preciso saber?

15:30h Dr. ANTONIO GADELHA (PB)
Doppler obstétrico: como interpretar
16:00h CAFÉ

09:30h Dr. JORGE TELLES (RS)
Malformações do SNC fetal. O que
todo USG deve saber
10:00h Dr. ADILSON CUNHA (SP)
USG e diagnóstico das tumorações
anexiais: um desafio
10:30h CAFÉ
11:00h Moderadora:Dra.Pollyana
Soledade | Dr. JORGE TELLES (RS)
Rastreio de Pré-Eclâmpsia na Gestação
11:30h Dr. ADILSON CUNHA (SP)
Aplicação da ecografia 3D em Ginecologia
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12:00h Dr. PAULO GOMES (SE)
Doppler: RCIU x PIG
12:30h INTERVALO DE ALMOÇO
14:00h Moderadora: Dra. Fabiana
Gomes | Dr. FERNANDO GURGEL
(PE) Endometriose: métodos de imagem
no diagnóstico

16:30h Moderadora: Dra. Pollyana
Soledade
Dr. ANTONIO GADELHA (PB)
Métodos de avaliação da vitalidade fetal
baseado em evidências

11:00h Moderadora: Dra. Ana Sofia
Cruz | Dr. RENATO XIMENES (SP)
O papel da RM no diagnóstico das
anomalias do SNC fetal
11:30h Dr. EDUARDO FONSECA (PB) |
Parto prematuro:rastreamento e prevenção
12:00h Dr. RENATO XIMENES (SP)
USG Coração Fetal: novas tecnologias
12:30h INTERVALO ALMOÇO

17:00h Dr. JORGE TELLES (RS)
DNA fetal no sangue materno: Qual seu
papel no diagnóstico pré-natal?

14:00h Moderadora:Dra. Cristiane
Moraes | Dra. LARISSE BRITO (PE)
USG da placenta: o que é relevante?

17.30h Dr. PEDRO PIRES
DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA
Coração fetal / SNC (guideline ISUOG)

14:30h Dr. LUIZ MACHADO (BA)
U SG tridimensional em medicina
reprodutiva

SABADO
29 DE AGOSTO DE 2015

15:00h Dr. LUIZ MACHADO (BA)
USG tridimensional em obstetrícia

09.00h Moderadora: Dra. Keylla
Magalhães | Dr. EDUARDO FONSECA
(PB) | Rastreamento do 1° trimestre
USG x Bioquímica

15:30h CAFÉ

09:30h Dr. PAULO GOMES (SE)
Doppler das artérias oftálmicas e
pré-eclâmpsia

16:00h DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA
Dr. LUIZ MACHADO
Face fetal: como otimizar a aquisição
das imagens
16:30h ENCERRAMENTO

c

evento

b

Em ritmo de preparação
Agendado para os dias 21 a 24 de outubro, no
Centro de Convenções Frei Caneca, o CBUS
será, mais uma vez, o espaço aglutinador dos
ultrassonografistas brasileiros

jornal da
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A SBUS já está com os preparativos avançados para o
19º Congresso Brasileiro de Ultrassonografia (CBUS) e 11º
Congresso Internacional de Ultrassonografia da Fisusal, que
este ano será realizado de 21 a 24 de outubro, no local já
habitual, o Centro de Convenções Frei Caneca. A cada ano,
este evento tem se reafirmado com um dos mais importantes
e eficazes meios de atualização dos profissionais que dedicam
sua vida à ultrassonografia.
O ultrassonografista é um profissional médico que, por
vocação valoriza a relação humana com o paciente: acolher,
examinar, ouvir, explicar. O CBUS também faz parte desta
relação humanizada, com programação totalmente voltada para
quem realmente vive a ultrassonografia, preparada por quem
é especialista no assunto. É por isso que fazemos o maior Congresso de Ultrassonografia de toda a América Latina.

Tradicionalmente, este congresso traz aos especialistas
uma abordagem completa de exames ultrassonográficos
realizados em pacientes patológicos. Pequenas partes, abdômen, ginecologia e obstetrícia, mama e músculo esquelético fazem parte dos temas abordados neste renomado
evento, que terá mais uma vez como convidados os profissionais de maior expressão da ultrassonografia brasileira
e especialistas conceituados de outros países.
O CBUS continua empenhado na sua missão de
promover reciclagem de conhecimentos e também de
integrar os médicos que praticam a ultrassonografia em sua
clínica diária.
Por isso, a diretoria da SBUS espera contar com a
participação de todos os seus associados neste evento que tem
mostrado em sua história construções contínuas e crescentes,
o que desafia a torná-lo sempre promissor.
Além das palestras, os eventos terão miniconferências e
sessões hands-on e interativas. Os inscritos irão concorrer
a um iPhone 6, um Samsung Galaxy e dois carros 0km.
Mais informações sobre o evento podem ser obtidas no site
www.sbus.org.br.

federada

b

Jornada e eleições na AMUS

c

Foi realizada, nos dias 05 e 06 de junho de 2015,
em Belo Horizonte, no Centro de Convenções do Hotel
Dayrell, a IV Jornada de Ultrassonografia da Associação
Mineira de Ultrassonografia (AMUS), que contou com 52
participantes. Além da atualização científica, durante o evento
foi feita eleição para a nova diretoria da AMUS, tendo sido
eleito como novo Presidente o Dr. Walter Meira Britto Junior.

Dr. Aloisio Salles Matos, Dr. Carlos Stéfano, Dr.
Mauricio Dutra Rezende e Dra. Vanessa G. Rezende

Dr. Heverton Petersen, Dr. Marcos Faria,
Dr.Walter Meira Britto Jr., Dr. Carlos Stefano
Britto e esposa, Luciana, e Dr. Sang Choon Cha

Evento contou com 52 participantes

c

formação

b

Ecokid oferece especialização
em Ecocardiografia pediátrica
e cardiologia fetal
Capacitação acadêmica visa o
aprimoramento de médicos pediátricos
clínicos e ecocardiografistas
de adultos e crianças
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O Instituto Lilian Lopes da Ecokid oferece a pósgraduação lato sensu Ecocardiografia pediátrica e cardiologia
fetal. O curso é realizado na sede da clínica, em São Paulo.
A capacitação acadêmica tem a previsão para começar em
março de 2016. Ela será realizada em 12 meses com aulas
teóricas uma vez por mês, às sexta-feiras e aos sábados a
parte prática.

A pós-graduação tem o objetivo de fornecer aos
profissionais da área noções de ecocardiografia pediátrica
para cardiologistas clínicos. A plena habilitação necessitará de
uma ampliação da carga horária prática, por meio de estágio
supervisionado complementar. O curso tem o fim também de
promover a qualificação e aprimoramento de médicos que
exercem a ecocardiografia pediátrica ou de adultos.
Os profissionais deverão realizar provas de avaliação
trimestrais bem como a produção do Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC). Os alunos terão de obter, no mínimo, 75%
de assiduidade e com uma média final igual ou superior a 7,0.
O módulo pedagógico, o qual, será realizado durante o curso
é obrigatório para a obtenção do diploma. A especialização
é reconhecida pelo MEC. Para maiores informações, basta
acessar o site www.ecokid.com.br.
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SIMPÓSIO FETUS - "UP TO DATE"
MÓDULO: Infecções Congênitas
25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015
s
Últimos diaão
ç
ri
para insc

25 DE SETEMBRO ( SEXTA-FEIRA )

26 DE SETEMBRO ( SÁBADO )

MESA REDONDA 1
ROTINA PRÉ-NATAL & SOROCONVERSÃO MATERNA
Pré-Natal – Quais agentes infecciosos devem ser rastreados? E quando?
Soroconversão Materna – Como otimizar sua eﬁcácia rastreadora?
Soroconversão Materna – Quais os principais ‘pitfalls’? Como evitá-los?
Discussão Plenária

MESA REDONDA 6
PROPEDÊUTICA INVASIVA NO DIAGNÓSTICO FETAL
PCR – Taxa de Falso Positivo e Como evitá-lo?
PCR – Taxa de Falso Negativo e Como evitá-lo?
Cordocentese – Qual a situação atual?
Discussão Plenária

MESA REDONDA 2
CITOMEGALOVÍRUS – PARTE I
Diagnóstico Materno (Soroconversão)
Diagnóstico Ultrassonográﬁco – Quando suspeitar?
Diagnóstico Fetal – Como conﬁrmá-lo?
Discussão Plenária

SESSÃO INTERATIVA – II
CASO CLÍNICO & QUIZ
MESA REDONDA 7
TOXOPLASMOSE & RUBÉOLA

MESA REDONDA 3
CITOMEGALOVÍRUS – PARTE II
Resultados e Evolução Pós-Natal – Como estamos?
Tratamento Antiviral Fetal – IgG: Quando e como utilizá-lo? (Protocolos)
Tratamento Antiviral Fetal – Valaciclovir : Quando e como utilizá-lo? (Protocolos)
Discussão Plenária
MESA REDONDA 4
PARVOVÍRUS B-19 – PARTE I
Diagnóstico Materno (Soroconversão)
Diagnóstico Ultrassonográﬁco – Quando Suspeitar?
Diagnóstico Fetal – Como conﬁrmá-lo?
Discussão Plenária

Toxoplasmose – PCR + & US sem Alterações Fetais (US Morfológico Normal):
Precisa fazer o tratamento modiﬁcado?
Rubéola – Paciente vacinada na Vigência da Gravidez: Há necessidade do
diagnóstico fetal (PCR no LA)?
Diagnóstico Fetal Positivo na Gestação: Quais as repercussões potenciais na
vida adulta?
Discussão Plenária

MESA REDONDA 8
INFECÇÃO PERINATAL POR ESTREPTOCOCOS BETA HEMOLÍTICO DO GRUPO B
Em que Situações Indicar sua Proﬁlaxia?
Gestante com Sorologia Positiva e Assintomática – Há necessidade de tratamento?
Quais as Repercussões para o Neonato? E o que fazer?
Discussão Plenária

MESA REDONDA 5
PARVOVÍRUS B-19 – PARTE II
Conduta Pré-Natal – Expectante versus Tratamento Intrauterino:
Como decidir? (Critérios)
Como Monitorar a Evolução Pós Tratamento Fetal (TIU)?
Evolução e Repercussões Pós-Natais Frente as Condutas Pré-Natais
(Expectante & Tratamento Fetal)
Discussão Plenária

SESSÃO INTERATIVA – III
CASO CLÍNICO & QUIZ

SESSÕES INTERATIVAS
COM VOTAÇÃO ELETRÔNICA

SESSÃO INTERATIVA – I
CASO CLÍNICO & QUIZ

Coordenador:
Prof. Eduardo Isfer

Informações e Inscrições:

www.fetus.com.br/simposio
e-mail: secretaria@fetus.com.br
Local: Av. Prof. Alfonso Bovero, 130
Perdizes - São Paulo / SP

www.fetus.com.br
(11) 3864-6458

