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RBUS avança no conceito Qualis
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SBUS
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A Revista da Sociedade Brasileira de
Ultrassonografia, publicação científica
que reúne artigos de médicos e
associados da SBUS com explanação de
variados temas relativos à especialidade,
subiu no conceito Qualis. Este progresso
é o reconhecimento do trabalho
desenvolvido pela comissão científica da
RBUS, juntamente com diversos autores
nacionais que doam seu aprendizado
teórico, prático e científico ao periódico.
A RBUS é classificada no Qualis
por quatro áreas de avaliação, Medicina
I, Medicina II, Medicina III e Saúde
Coletiva. Isso acontece porque cada
veículo é classificado pelas áreas de
avaliação dos programas de pósgraduação nos quais docentes e/
ou discentes fizeram publicações.

Na categoria Medicina III, teve sua
avaliação progredida do indicativo C
para o B5, segundo dados atualizados de
2012, se igualando às demais categorias
em Medicina.   Qualis é o conjunto de
procedimentos utilizados pela Capes
para estratificação da qualidade da
produção intelectual dos programas
de pós-graduação. Tal processo foi
concebido para atender as necessidades
específicas do sistema de avaliação e é
baseado nas informações fornecidas por
meio do aplicativo Coleta de Dados.
Como resultado, disponibiliza uma
lista com a classificação dos veículos
utilizados pelos programas de pósgraduação para a divulgação da sua
produção.  A estratificação da qualidade
dessa produção é realizada de forma

indireta. Dessa forma, o Qualis afere a
qualidade dos artigos e de outros tipos
de produção, a partir da análise da
qualidade dos veículos de divulgação,
ou seja, periódicos científicos. A
classificação é realizada pelas áreas de
avaliação e passa por processo anual
de atualização. Esses veículos são
enquadrados em estratos indicativos
da qualidade - A1, o mais elevado; A2;
B1; B2; B3; B4; B5; C.  A avaliação se
baseou em alguns itens específicos como
proposta do programa; corpo docente,
corpo discente, tese e dissertações;
produção intelectual; e inserção social.
Para conferir detalhadamente a ficha
de avaliação e conhecer melhor a
metodologia adotado pela Capes,
acesse capes.gov.br
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questão de princípios

Waldemar naves do amaral | Presidente da SBUS

As “curvas” de Niemeyer
são também curvas
ultrassonográficas

c

“Desenho em curvas considerando as curvas das
ondas do mar, as curvas dos rios, as curvas das serras
e, especialmente, as curvas das mulheres do meu
País”, já dizia o nosso maior arquiteto e centenário
Oscar Niemeyer.
As ondas sonoras são também em curvas
e nos trazem o bom resultado do diagnóstico
ultrassonográfico.
Na SBUS, trabalhamos em retas e em curvas
para promover a boa defesa profissional e a defesa
científica de excelência para o ultrassonografista
brasileiro.
Queremos felicitar toda a família SBUSeana pelas
festas natalinas que se aproximam e desejar um ano
novo repleto de realizações pessoais e profissionais,
trazendo benefícios reais a todos envolvidos na nobre
arte da ultrassonografia.
Assim, entre retas e curvas, vamos enaltecendo
a figura fenomenal de Oscar Niemeyer, que não se
esqueceu de sua terra natal e nem das curvas da
mulher mais bela do mundo (a mulher brasileira).

PIONEIRISMO FAZ
A DIFERENÇA!
O primeiro curso de pós-graduação na
área de ultrassonografia do BRASIL.
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SUA CARREIRA MÉDICA,
NOSSA ESPECIALIDADE

A maior e mais completa estrutura de
reciclagem em imagem a serviço de
seu sucesso profissional.

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

www.eurp.edu.br
Rua Casemiro de Abreu, 660 | Vila Seixas | CEP: 14020-060 | Ribeirão Preto | SP
16 3636.0311 | 0800.18 3310 | escola@ultra-sonograﬁa.com.br
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Ordem do Mérito
Legislativo Nacional
No dia 20 de novembro o presidente da SBUS e chefe do Departamento de
Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Goiás, Waldemar Naves do Amaral, foi homenageado da Câmara dos Deputados
do Congresso Nacional Brasileiro com a “Ordem do Mérito Legislativo Nacional”.
Esta é a comenda da mais alta relevância da Câmara Federal, que é dedicada às
personalidades brasileiras pelos serviços prestados à ciência, à população e ao
país.  No mesmo ato o, presidente da SBUS visitou as Comissões e os Gabinetes
dos Deputados Federais com o objetivo de solucionar o projeto de Lei n°3661
(que retira do médico brasileiro a prerrogativa da realização da USG e repassa para
o técnico de RX). A receptividade foi de excelência no sentido da manutenção
da Ultrassonografia como Ato Médico no Brasil. “Apesar de todas as condições
favoráveis, precisamos continuar trabalhando em prol da nossa defesa profissional,
junto a SBUS”, convoca Waldemar.

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
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MAIS DE 8 MIL ASSOCIADOS
COLHEM JUNTOS OS FRUTOS
DE INVESTIMENTOS BEMSUCEDIDOS.

ESCOLHA A UNICRED!
CONTE COM OS PRODUTOS DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
E AS VANTAGENS DE UMA COOPERATIVA:
Cartão de crédito
Cartão de débito
Seguros
Serviços
Produtos Corporativos
Internet Banking
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Conta Corrente
Cheque especial
Crédito
Aplicações
Investimentos
Débito automático
Assessoria ﬁnanceira
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Arte Final: Ericson Bizinotto e
Vinicius Carneiro
Fotos: Arquivo SBUS
Comercial: Fernanda Marques

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

Lucy Kerr
Sang Choon Cha

Unicred
20 anos.

Nós crescemos
com você.

Publicação com
a qualidade:

Francisco Mauad Filho (MS)

UNICRED CENTRO BRASILEIRA
www.unicredgyn.com.br

defesa profissional

b

Presidente da SBUS defende
ultrassonografistas em Brasília

c

Audiência debate projeto de
lei que permite realização
do ultrassom por técnicos
em radiologia. A SBUS é
contra a permissão para
não-médicos realizarem
exames de imagenologia,
porque estes dependem do
conhecimento clínico do
profissional que o realiza
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No dia 6 de dezembro de 2012
a Comissão de Seguridade Social
e Família realizou uma audiência
pública para debater o Projeto de Lei
3661/12, elaborado pelo Conselho
Nacional dos Técnicos em Radiologia.
O projeto, que teve como relatora a
senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/
AM), tendo sido aprovado no Senado
e enviado à Câmara Federal, propõe a
alteração da Lei 7.394/85, que dispõe
sobre o exercício das profissões de
Técnico e Tecnólogo em Radiologia e
de Bacharel em Ciências Radiológicas,
autorizando-os a atuar no emprego de
técnicas radiológicas e imagenológicas,
com emissão de laudos.
A audiência foi solicitada pelo
deputado Eleuses Paiva (PSD-SP),
ex-presidente da Associação Médica
Brasileira, justificando que há divergências
profundas entre os diversos segmentos
sobre a análise do PL 26/08, aprovado
pelo Senado Federal, atual PL 3.661/2012,
ora em tramitação perante à Câmara
dos Deputados. “Achamos oportuno a
realização desta audiência pública, para
que possamos subsidiar o Relator da
matéria”, afirmou o parlamentar.

Estiveram presentes o presidente da
Sociedade Brasileira de Ultrassonografia,
Waldemar Alves do Amaral; o presidente
do Colégio Brasileiro de Radiologia
e Diagnóstico por Imagem, Manoel
Aparecido Gomes da Silva; presidente
do Conselho Nacional de Técnicos
em Radiologia, Valdelice Teodoro;
presidente do Conselho Fe deral
de Medicina, Roberto Luiz D’ávila;
presidente do Conselho Federal de
Biomedicina, Silvio José Cecchi; diretor
de Radioproteção e Segurança Nuclear
da Comissão Nacional de Energia, Ivan
Pedro Salati De Almeida.
A SBUS, por meio da sua diretoria,
tem participado ativamente junto aos
deputados Federais do Congresso
Nacional brasileiro no sentido de impedir
a aprovação deste referido projeto, que
é qualificado por Waldemar como “um
absurdo absoluto contra os médicos
e população deste país”. Waldemar
lembra que, caso seja aprovado, a nova
regulamentação afetará não apenas a
quem trabalha com ultrassonografia, mas
também a quem trabalha com ressonância
magnética, tomografia computadorizada,
medicina nuclear, odontologia e indústria

de alimentos. “Precisamos manter a nossa
tenda de trabalho através da nossa defesa
profissional forte”, declara o presidente
da SBUS.
Segundo ele, a SBUS é contra a
permissão para não-médicos realizarem
exames de imagenologia, porque estes
dependem do conhecimento clínico
do profissional que o realiza. “Para a
produção deste exames, dinâmicos
e dependentes da interpretação do
operador, há necessidade de mais
informações além das apresentadas
em imagens estáticas. A redação de
laudos posteriores, baseados apenas em
imagens gravadas, poderia levar a um
grande número de erros diagnósticos,
o que colocaria o paciente em risco”,
destaca. “Sendo assim, consideramos
incabível que o operador não tenha
formação médica completa”, acrescenta.
Depois de passar pela Comissão de
Seguridade Social, que é presidida pela
deputada Benedita da Silva (PT-RJ), o
projeto será avaliado pela Comissão
de Trab alho e, em seguida pela
Comissão de Constituição e Justiça. O
autor da proposta é o senador Paulo
Paim (PT-RS).

*
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COORDENAÇÃO:
Ã Prof. Eduardo Isfer

Com test

Ano I - Fundamental

Ano II - Avançado

(Valores especiais para estudantes e paramédicos)

(Valores especiais para ex-alunos)

PÚBLICO ALVO

Profissional médico e áreas afins

PÚBLICO ALVO

Profissional médico com 1 ano de atuação em Medicina Fetal

DURAÇÃO

10 meses (5 Presenciais / 5 a Distância)

DURAÇÃO

12 meses (7 Presenciais / 5 a Distância)

PERÍODO

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

PERÍODO

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

HORÁRIO

Quinta, Sexta e Sábado: 08h00 às 20h00

HORÁRIO

Quinta, Sexta e Sábado: 08h00 às 20h00

PROGRAMAÇÃO

Inclui discussão interativa de imagens e casos clínicos

PROGRAMAÇÃO Inclui prática hands-on de procedimentos fetais invasivos

CARGA HORÁRIA

360 horas

CARGA HORÁRIA 452 horas

TOTAL DE VAGAS

20 alunos

TOTAL DE VAGAS 20 alunos

• ULTRASSONOGRAFIA EM G.O.

70% PRÁTICA
HANDS-ON

COORDENAÇÃO:
Ã Profª. Márcia Wassler e Prof. Eduardo Isfer

Curso de cunho teórico-prático hands-on, cuja finalidade é proporcionar um aprendizado
racional e prático na área de ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia, inclusive mama.
PÚBLICO ALVO

Profissional médico que tenha interesse em ingressar
na área de diagnóstico por imagem em ultrassonografia,
particularmente na esfera da ginecologia e obstetrícia.

DURAÇÃO

12 meses

PERÍODO

Março/2013 à Fevereiro/2014 - 1 fim de semana por mês

HORÁRIO

Sexta e Sábado: 08h00 às 20h00
Domingo:
08h00 às 13h00

PROGRAMAÇÃO

Atividade teórica, prática hands-on e avaliações

CARGA HORÁRIA

360 horas

TOTAL DE VAGAS

18 alunos

* Consulte o regulamento. Somente para Pós - Graduação Lato Sensu

Conheça também os Cursos:
Especialização em Medicina Fetal (2 anos)

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

• US Morfológico - 2º e 3º Trimestre
Cursos Intensivos • Medicina Fetal
• US Morfológico - 1º Trimestre • Doppler G. O. e Vitalidade Fetal

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

www.fetusestudos.com.br
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SBUS e AMB
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balanço

O presidente da SBUS, Waldemar Naves do Amaral, se
reuniu, no dia 9 de março, em São Paulo, com o presidente
da Associação Médica Brasileira (AMB), Florentino de
Araújo Cardoso Filho, para discussão de questão ligadas à
ultrassonografia e ao Ato Médico. O encontro, realizado na sede
da AMB, contou, ainda, com a presença do secretário geral da

entidade, Aldemir Humberto Soares, do presidente do Colégio
Brasileiro de Radiologia (CBR), Manoel Gomes da Silva e do 1º
Tesoureiro do CBR, Carlos Alberto Ximenes. A ultrassonografia
também estava representada pelo diretor científico-cultural da
SBUS, Francisco Mauad Filho, e do presidente da Associação
Paulista de Ultrassonografia, Adilson Cunha Ferreira.

Teórico-prático
A SBUS abriu seu calendário científico em 2012 com
o XVIII Congresso Teórico-Prático de Ultrassonografia da
Fértile, realizado nos dias 23 a 25 de março no auditório do
Conselho Regional de Medicina (Cremego), em Goiânia.
O evento contou com discussões, apresentações de vídeo
e pausas para confraternizações. Foram debatidos temas
relacionados à pediatria, oncologia, reumatologia, urologia,
ortopedia, dermatologia, angiologia, gastroenterologia,
ginecologia e obstetrícia. Pioneira no Centro-Oeste, a Fértile
já formou mais de três mil médicos, dentre ultrassonografistas,
colposcopistas e laparoscopistas, oriundos de todas as regiões
do país. No dia 24 de março foi feita uma Assembleia Geral

Extraordinária, quando foram apresentados relatórios do ano
precedente e alguns outros assuntos como o Acordo CBR e
SBUS e a relação entre SBUS e Fisusal.

Simpósio de Avanços Ultrassonográficos em Ginecologia
A Associação Paraense de Ultrassonografia (APUSG),
com o apoio da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia
(SBUS), promoveu, no dia 23 de abril, o III Encontro de
Médicos Ultrassonografistas do Pará, em Belém. A reunião,
que aconteceu paralelamente ao XVI Congresso Médico
Amazônico, teve como destaque o seminário “Avanços
Ultrassonográficos em Obstetrícia” com participação do vicepresidente da SBUS, Sang Choon Cha, e do editor da RBUS,
Heverton Pettersen. O sucesso da reunião foi expressado
numericamente, com a participação de 116 ultrassonografistas.
Na oportunidade foi prestada uma homenagem aos médicos Octavio Guilhon, Sang
sócios fundadores da APUSG e àqueles com relevantes serviços Cha, Silvio Gusmão, e
Fernando Pedrinha
prestados à ultrassonografia no Pará.

Federada de Alagoas

Jornada em Rondônia

No dia 24 de abril, durante uma Assembleia Geral
Extraordinária em Maceió, foi fundada a Sociedade Alagoana
de Ultrassonografia (SAUS), tendo sido eleita a diretoria e
escolhido como presidente Gustavo Jambo Cantarelli.

A SBUS realizou, nos dias 28 e 29 de julho, a 3ª Jornada
da Associação Rondoniense de Ultrassonografia, em Ji-Paraná.
Presidida por Benedito Carlos da Silva, 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.
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Vista do auditório

Jornada Capixaba
A VI Jornada Capixaba de Ultrassonografia da Associação do Espírito Santo de Ultrassonografia (AESUS) foi realizada nos dias 18
e 19 de maio Hotel Golden Tulip, em Vitória, contando com um grande número de especialistas e palestrantes de renome nacional.

Jornada Potiguar
A Associação de Ultrassonografia Potiguar (AUSP) realizou, nos dias 25 e 26 de maio
no auditório da Associação Médica do Rio Grande do Norte a I Jornada da Associação de
Ultrassonografia Potiguar, evento que contou com a presença de 48 inscritos. A Jornada teve
como objetivo a atualização científica nas áreas de ultrassonografia, em parceria com ginecologistas e cirurgiões vasculares, além de
estreitar laços com a comunidade médica do Rio Grande do Norte, congregando todos que se dedicam a este método de imagem.

Jornada gaúcha
Porto Alegre recebeu a VIII Jornada da Associação Gaúcha de Ultrassonografia, nos dias 28 e 29 de setembro. O curso de educação
médica continuada reuniu grandes representantes das diversas regiões do Brasil que debateram as novidades e avanços da ultrassonografia
brasileira, a realidade do médico atuante na área e os benefícios do ultrassom para o progresso das especialidades médicas.

Congresso Brasileiro

jornal da

SBUS
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O 16º Congresso da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia e 8º Congresso Internacional de Ultrassonografia Fisusal
foi, mais uma vez, realizado no Centro de Convenções Frei Caneca, na capital paulista, entre os dias 24 e 27 de outubro.
Sediado em São Paulo desde a primeira edição, o Congresso da SBUS segue os passos da cidade paulistana, misturando
tradição e inovação, respeito pelo passado e visão de futuro.
Especialistas de todo o Brasil e convidados internacionais se reuniram 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 Flávio Gonçalvez
prestigiaram o 16º Congresso Brasileiro de Ultrassonografia com palestras atuais e cheias de novidades.

As regionais do Rio Grande do Norte, Ribeirão
Preto (SP) e de Recife já estão com a programação
definida para a atualização científica

Algumas federadas da SBUS já
estão com a programação científica
de 2013 elaborada. A regional do Rio
Grande do Norte realiza, de 24 a 25
de maio, a II Jornada da Associação de
Ultrassonografia Potiguar, na Associação
Médica, em Rio Branco.
Nos dias 21 e 22 de junho ocorre
a Jornada Internacional de atualização
em US e 8° Encontro dos Ex-alunos da
Escola Internacional de Ultrassonografia
de Ribeirão Preto (EURP), que será
realizado no Resort Hotel JP, em Ribeirão
Preto. A programação abordará o temas:
Erros Comum em Ultrassonografia
Obstétrica; Ultrassonografia nas Massas
Anexiais, Atualidades e Controvérsias;
Lesões Focais da Tireoide e suas

Indicações para Biópsia; Ultrassonografia
das Glândulas Salivares; Ultrassonografia
do Quadril de Adultos; Ultrassonografia
das Lesões Musculares; Aplicação
da Ultrassonografia na Emergência e
Terapia Intensiva; Ultrassonografia do
Retro-Peritoneo; Hipertensão Renovascular; Doppler Intra-craniano há indicações?; Ultrassonografia nas
Icterícias; Investigação da Cavidade
Endometrial; Ultrassonografia na
América Latina; Ultrassonografia
Instabilidade dos Ombros; Diagnóstico
na Restrição do Crescimento
Intrauterino; Ultrassom Morfológico
x Convencional; Ultrassonografia em
Reumatologia – Quais suas Aplicações?;
Ultrassonografia na Endometriose - que

há de novo?; Investigação da Cavidade
Endometrial; e Ultrassonografia em
Nervos Periféricos.
O evento terá ainda uma parte
destinada à tele-ecografia e gincana de
casos clínicos. Dentro da programação
estão previstos também coffee breaks e
coquetel, que serão oferecidos na área dos
estandes. Desta forma, os participantes
da Jornada terão a oportunidade de
conhecer os produtos em exposição.
Já a Associação Pernambucana de
Ultrassonografia (APEUS) agendou
para 16 e 17 de agosto a IV Jornada
Pernambucana de Ultrassonografia &
Medicina Fetal, que será sediada no
Real Hospital Português, na bela e
hospitaleira cidade de Recife.

Respeito pela sua confiança é oferecer sempre o melhor.

RODMIDIA
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eventos
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Federadas organizam
jornadas para 2013

PRODUTOS COM A G A R A NTIA US & CIA.
Sinônimo de conﬁança e satisfação para os clientes.

•
•
•
•
•

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

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

nciamento
Fina

Mais informações:
(16) 3911.9399 – 3911.9498
www.usecia.com.br
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