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II SIMPÓSIO DE
ULTRASSONOGRAFIA
DO PRIMEIRO TRIMESTE
(UMA INVERSÃO DA PIRÂMIDE)

SÃO PAULO

MEDICINA FETAL
30 DE MAIO DE 2015

FAÇA SUA
INSCRIÇÃO
E PARTICIPE
DO SORTEIO
DE UM IPHONE 6

GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA
AUDITÓRIOS LISBOA/MADRID
ALAMEDA SANTOS, 85, JARDINS -SP
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Tel.: (11) 3081-6049 / 3081-6736 - E-mail: sbus@sbus.org.br
Tel.: (62) 3092-5407 / 9636-7686
E-mail: congresso1@brturbo.com.br

REALIZAÇÃO:
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QueStão de princÍpioS

c

WalDEMar naVEs Do aMaral | PResiDente Da sBUs

ciÊnciA e FÉ são DUAs
conDiçÕes HABitUAis DA
convivÊnciA sociAl HUMAnA
qUe não se MistUrAM
Queremos convocá-los como família Sbuseana, a praticarem
a ciência como elemento central de suas vidas, porém sem
perder a fé como apanágio de sua religião

A ciência é caracterizada pela necessidade da
comprovação embasada em metodologias reais. Assim,
a verdade é o produto final de qualquer investigação e
deve ser aplicada como conclusão ao problema original.
Algumas provas documentais são imperativas.
A fé é definida pelo sentimento profundo do indivíduo
a alguma causa, onde se pratica o reconhecimento sem
necessidade de prova documental, as pesquisas ou são
realizadas ou não se aplicam a metodologias adequadas
para aquele fim.
Os povos que praticam a ciência como elemento
norteador, sem abandonar a fé, tiveram avanços

populacionais crescentes e verdadeiros (USA, Inglaterra
e Alemanha).
Comunidades que fizeram da fé o norte das decisões
e abandonaram a ciência tiveram seus resultados
populacionais bastante depreciados (Iran, Iraque e Turquia).
Queremos convocá-los como família Sbuseana, a
praticarem a ciência como elemento central de suas vidas,
porém sem perder a fé como apanágio de sua religião.
Neste final de ano, devemos valorizar a nossa fé como
cristão que somos e pedir aos céus um Feliz Natal e Ano
Novo com o melhor para todos nós, com o devido corretivo
aos políticos que envergonham a nossa ciência e nossa fé.

Credenciada pela Portaria MEC Nº 740/2013 – D.O.U de 12/8/2013.
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confira algumas datas
de eventos em 2015
Para 2015 a SBUS e seus associados estatais já possuem algumas datas marcadas.
A programação contará com simpósios, jornadas, semanas científicas, congressos
nacionais e internacionais, que contribuem para o avanço da medicina no país.
Reserve sua agenda!

Congresso Birth Brasil 2015, no Centro de Eventos do
Fortaleza (CE),
05 à 07 de março de 2015
IV Jornada de Ultrassonografia da AMUS em Belo
Horizonte(MG),
13 e 14 março de 2015

IV Jornada Pernambucana de Ultrassonografia e
Medicina Fetal - SBUS/PE,
13 a 15 de agosto de 2015
V Jornada Internacional de Ultrassonografia – IX
Encontro de Ex-alunos e I Simpósio de Tecnologia em
Saúde, Ribeirão Preto (SP),
27 a 29 de agosto de 2015

II Simpósio de Medicina Fetal Inversão da Pirâmide em
São Paulo,
30 de maio de 2015

III Jornada da Associação de Ultrassonografia Potiguar
em Natal,
28 e 29 agosto de 2015

CONCENTRE SUA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA COOPERATIVA
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E GARANTA SUA FATIA DE RESULTADOS,
ALÉM DOS MELHORES SERVIÇOS PARA
QUEM É DONO.

Unicred Centro Brasileira
Referência em distribuição de resultados para os
associados. Mais de R$ 40 milhões de sobras em
2013. Média de R$ 4.000,00 por associado.

FAZ SENTIDO OPERAR
COM UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE É SUA.

WWW.UNICREDGYN.COM.BR

Ouvidoria: 0800 940 0602

agênciasalt

XX Congresso Teórico Prático de Ultrassonografia da
Fértile (Goiânia/GO),
27 a 29 de março 2015

c
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sBUs realiza congresso
nacional e internacional
de ultrassonografia 2015
os encontros acontecerão dentre os
dias 21 e 24 de outubro, no centro de
convenções Frei caneca, em São Paulo
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A Sociedade Brasileira de Ultrassonografia
(SBUS) realizará a 19ª edição do Congresso Brasileiro
de Ultrassonografia da SBUS e 11º Congresso Internacional
de Ultrassonografia da Fisusal. Por isso, reserve sua agenda
do segundo semestre de 2015.
Os encontros serão realizados no período de 21 a 24 de
outubro, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.
Serão abordados diversos temas importantes para a atualização
e compartilhamento de novidades entre os especialistas.
Os congressos terão mini-conferências, sessões interativas
com professores renomados no Brasil e no mundo. Faça
sua inscrição e participe do sorteio de um iPhone 6, um
Samsung Galaxy e dois carros 0km.

c

GeStão

b

Atual situação
financeira da sBUs
Planos para 2015 e saldos da sociedade são
informados pelo diretor-tesoureiro geral, rui gilberto
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Após a realização da 18ª edição do Congresso Nacional
de Ultrassonografia e 10º Congresso Internacional de
Ultrassonografia da Fisusal, em São Paulo, o diretortesoureiro geral, Rui Gilberto Ferreira, avaliou positivamente
o evento. “Presenciamos um encontro com trabalhos
científicos de qualidade, em que houve participação efetiva
do público com a programação científica e social oferecida
pelo congresso”, destaca.
Com o compromisso de representar os ultrassonografistas
do Brasil, atuando na defesa e valorização profissional
dos especialistas e aprimoramento técnico-científico, a
Sociedade Brasileira de Ultrassonografia(SBUS) apresentou
relatório financeiro e patrimonial com a intenção de expor
transparência administrativa. “Nesse congresso de 2014
registramos um saldo positivo de aproximadamente 100 mil
reais, mesmo com sorteio de um carro 0 km entre os inscritos”,
avalia o diretor sobre o evento realizado dentre os dias 22
e 25 de outubro desse ano.
Dentre os destaques do relatório estão a aquisição de um
imóvel comercial no centro de Goiânia, um dos principais
investimentos da SBUS em 2014, com um valor estimado
em 900 mil reais. “Mesmo com a compra de outro imóvel
estamos com saldo imobilizado de aproximadamente 3
milhões de reais”, informa Rui.
Com relação ao planejamento para o próximo ano, a
SBUS declara que investirá prioritariamente na educação
continuada à distância e promoverá a interação e proximidade
com as diretorias das regionais.

Professor-Doutor rui GilBErTo

internacional

b

Projeto Geração Bebê é
lançado na Jargus 2014

c

Jornada chega a décima edição
em parceria com a Amrigs

Cerca 70 médicos e seis expositores
participaram da 10° Jornada da Associação
Gaúcha de Ultrassonografia – Jargus 2014,
realizada juntamente com o I Simpósio da
Geração Bebê da Associação Médica do
Rio Grande do Sul (Amrigs), nos dias 21
e 22 de novembro, no Centro de Eventos
da entidade.
O evento desse ano contou com a
presença da diretora do Departamento
de Medicina Fetal das duas maiores
maternidades do Uruguai, Ana Bianchi
e o do coordenador da Escola de
Ultrassonografia e Reciclagem Médica
de Ribeirão, Adilson Ferreira, que
abordaram temáticas atuais com demais
palestrantes de Rio Grande do Sul.
“Muitos colegas ultrassonografistas,
especialmente do interior do estado,
têm na Jargus sua principal fonte de
atualização científica”, expõe Jorge
Telles, especialista em Medicina Fetal,
presidente da Associação Gaúcha
de Ultrassonografia (Argus), diretor
da Amrigs e um dos palestrantes do
evento. Ele levou ao conhecimento
do público o seguintes assuntos:
Curso Teórico-Prático de Rastreio de I
Trimestre, Projeto Geração Bebê Amrigs
- Uma Bandeira Gaúcha, Avaliação do
Colo Uterino pela US: Quando e Como
e Ultrassonografia Morfológica no I e II
Trimestres: Diferenças Fundamentais.
Com o auxílio da tecnologia, a
jornada desse ano contou com o auxílio
do Makadu, um aplicativo que facilitou o
acesso dos participantes à programação
da jornada, bem como possibilitou que
baixassem os conteúdos das palestras.
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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

Durante o encontro houve a
assembleia geral Argus-SBUS, que
integrou a programação da Jargus.
“Em nossa assembleia foi sugerido
que façamos mais encontros no
interior do estado. Vamos incrementar
estas atividades, em parceria com a
Amrigs, nossa sociedade médica
estadual”, informa Jorge Telles. Ele
acrescentou que pretende retornar
com a exposição de questões
relacionadas à ultrassonografia.
Essa edição foi direcionada à US
gineco-obstétrica, em função da parceria
com a Amrigs, e do projeto chamado
Geração Bebê, oficialmente lançado no
Parque Farroupillha, Porto Alegre, onde
teve uma estrutura montada com a
distribuição de materiais informativos.
Gestantes que passavam pelo local
puderam tirar dúvidas sobre pré-natal
e outras questões relacionadas à gestão
com a equipe presente no local. “
O Geração Bebê visa a redução da
mortalidade fetal, infantil (especialmente
perinatal) e materna em nosso estado”,
explica o presidente da Argus.

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)

Programa
Segundo artigo Amrgis Promove Programa
para Saúde Materna e Infantil, de Jorge Telles, é informado que o programa Geração
Bebê surgiu com a iniciativa da associação
gaúcha em unir esforços junto ao poder
público, sociedades de especialidades médicas, seccionais para que sejam promovidas
ações para a comunidade e classe médica,
com a finalidade de se mudar o cenário das
gestações no Rio Grande do Sul, oferecendo
um maior amparo às mães em gestação.
Ampliação e Melhoria do Diagnóstico Pré-natal,
Especialmente por Meio da Ultrassonografia, e
Redução da Prematuridade são temas abordados por Jorge Telles em relação às temáticas
e orientações do programa. No texto ele faz
referência aos índices da Organização Mundial da Saúde e do cenário no Rio Grande
do Sul, no que diz respeito à mortalidade
fetal, infantil e materna, e como o programa
vem para mudar essa realidade.
Fonte: Revista Amrigs-Maio/2014

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: Larissa Oliveira
Redação: Lara Leão e Luciana Paiva
Arte Final: Vinicius Carneiro e
Thálitha Miranda
Fotos: Arquivo SBUS
Comercial: Márcia

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

c educação

continuada b

Iniciado o
Guidelines da
ultrassonografia
SBUS instala comissão que
redigirá protocolo
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Professor-Doutor Francisco Mauad Filho

A Sociedade Brasileira de Ultrassonografia (SBUS)
iniciou a elaboração de um manual norteador e atualizado
da execução do exame ultrassonográfico e a confecção
do relatório de exame. “Um dos grandes compromissos
de uma sociedade médica é procurar dar informações de
reciclagem e atualização para os seus associados. Para isso,
a próxima diretoria definirá os guias práticos (guidelines) da
sistematização do exame ultrassonográfico nas suas diversas
áreas de atuação”, informa Francisco Mauad Filho, diretor da
defesa profissional da SBUS.
A sociedade solicitou ao diretor que organizasse uma
comissão formada por diferentes especialistas em várias
áreas que atuam na ultrassonografia, a fim de elaborarem
o manual científico adaptado à realidade da categoria no
Brasil. Mauad acredita que os trabalhos serão iniciados
com base em estudos de guidelines e protocolos nacionais
e internacionais. “Não poderíamos deixar de apresentar
os já definidos pela Flaus, capitaneados pela professora
Cristina Chammas, bem como os protocolos da Isuog que
são atualizados e que, com as reflexões realizadas pela
comissão, permitiram uma apresentação compatível com
o objetivo do projeto”, explica o diretor.
A SBUS, há tempos, tem sido cobrada pelos seus
associados da necessidade de desenvolver protocolos
mostrando o passo a passo de exames nas diversas áreas de
atuação da ultrassonografia e como descrevê-los.
“O desenvolvimento de um livro protocolar que
satisfaça essa necessidade da ultrassonografia será útil não
só para os sócios da SBUS, mas para todos brasileiros
que trabalham em ultrassom. Numa segunda etapa deste
trabalho procuraremos envolver os diferentes segmentos
em diagnóstico por imagem, procurando encontrar uma
unidade de informação”, enfatiza Mauad.

c eleiçãob

Conheça a nova diretoria da SBUS
A eleição da nova diretoria da SBUS,
para o triênio 2014-2017 foi durante a
18ª edição do Congresso Brasileiro
de Ultrassonografia. Realizado no dia
25 de outubro, último dia do evento,
foi eleito ainda, o conselho fiscal da
entidade. A formação do quadro
diretor da SBUS agora é composta
pelos seguintes membros:
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Presidente: Waldemar Naves do
Amaral, Goiânia – GO
Vice-presidente: Antônio Gadelha da
Costa, Campina Grande - PB.
Secretária-geral: Rosemeire Fernandes
Garcia, Sorocaba – SP
1º Secretário: Sebastião Marques
Zanforlin Filho, Santo André– SP
Tesoureiro Geral: Rui Gilberto
Ferreira, Goiânia – GO.
1º Tesoureiro: Maithe Vendas Galhardo,
Mato Grosso do Sul – MS
Diretor científico e cultural: Sang
Choon Cha, São Paulo – SP.
Diretor de defesa profissional:
Francisco Mauad Filho Ribeirão Preto – SP

Diretor social de comunicação: Jorge
Alberto Bianchi Telles, Porto Alegre – RS

Titular: Fausto César Ferreira–
Curitiba – PR

Conselho Fiscal:
Titular: Fabio Costa Souza, Natal – RN
Titular: Regina Márcia Yoshiassu, São
Paulo - SP

Suplentes:
1º - Paulo Eduardo Paim Fernandes,
Três Coroas - RS
2º - Washington Luis Rios, Goiânia – GO

c retrospectivab

Reveja a programação
científica da SBUS em 2014
Os eventos foram realizados ao longo do ano em diversos
estados, contribuindo para o avanço da medicina no país

A Sociedade Brasileira de Ultrassonografia (SBUS) e
suas parceiras estatais realizaram diversos eventos entre
simpósios, jornadas, semanas científicas, congressos nacionais
e internacionais. Os encontros são importantes para o
compartilhamento de ideias e novidades entre os especialistas.

Eventos de 2014
XX Congresso Teórico Prático de Ultrassonografia da Fértile,
28 a 30 de março em Goiânia
Congresso Internacional Associação Paraibana de Ultrassonografia,
3 a 5 de abril em Goiânia
Simpósio de Medicina Fetal Inversão da Pirâmide,
10 de maio, em São Paulo
III Jornada da Associação de Ultrassonografia Potiguar,
22 a 24 de agosto em Natal-RN
Jornada de Atualização em Ginecologia, Obstetrícia e Ultrassonografia,
29 e 30 de agosto no Distrito Federal
I Simpósio de Ultrassonografia e Ginecologia e Obstetrícia,
19 e 20 de setembro no Acre
X Jornada Mato-grossense de Ultrassonografia,
no dias 14 e 15 novembro
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IX Jargus - Jornada Gaúcha de Ultrassonografia,
21 e 22 de novembro

Com programações variadas, como conferências, cursos,
mesas-redondas e simpósios, gera o avanço da profissão e
o aprimoramento do atendimento à sociedade. Além disso,
proporciona a atualização anual dos médicos e especialistas
de áreas afins em vários assuntos relevantes.

c eventob

congresso de ultrassonografia
reúne mais de 800 participantes
de todo Brasil
evento realizado em outubro abordou temas importantes
com conferencistas de renome nacional e internacional

A Sociedade Brasileira de Ultrassonografia (SBUS) realizou
a 18ª edição do Congresso Brasileiro de Ultrassonografia e
o 10º Congresso Internacional de Ultrassonografia da Fisusal,
entre os dias 22 e 25 de outubro. Os eventos foram na cidade
de São Paulo, no Centro de Convenções Frei Caneca.
Durante o encontro, os participantes tiveram acesso a
novidades, atualização e os avanços da área, acrescentando
novos conhecimentos para a prática diária. Especialistas
de renome nacional e internacional abordaram os temas
Ginecologia, Obstetrícia, Medicina Interna, Câncer de mama,
Músculo-esquelética e Pediatria.
Cerca de 150 convidados fizeram parte das conferências,
e com mais de 800 participantes. Além de palestras os
eventos tiveram mini-conferências, sessões interativas. Todos
os inscritos participaram do sorteio de um iPhone 5S, um
iPad 4 e um carro 0km.

ESColha quem é referência em medicina fetal
• PÓS-GRADUAÇÃO MEDICINA FETAL •
| coordenação: prof. eduardo isfer |

ano i - Fundamental

ano ii - avançado

12 meses

12 meses

1 fim de semana por mês

Prática de procedimentos invasivos

50% a distância

Discussões de casos
com ensino de
raciocínio clínico

Material digital, com
apostilas atualizadas

Conheça nossos
outros cursos:

Reconhecido pela
FEBRASGO, CBR, SBUS
e acreditado pela CNA

• Pós-Graduação em US Ginecologia e Obstetrícia
• Especialização em Medicina Fetal
• Estágio em Medicina Fetal

Fetus. Especialista em formar os melhores especialistas.
CADASTrE-SE E ASSISTA
uma aula grátis!
fetusonline.com.br/
cursos/medicina-fetal

Av. Prof. Alfonso Bovero, 130 - Perdizes
São Paulo/SP | (11) 3864-6458
secretaria@fetus.com.br | Acesse: fetus.com.br

Turmas reduzidas
para um melhor
aprendizado

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 11 32541010 ou institutolilianlopes@ecokid.com.br - com Mariangela
Coração fetal na medida certa para você:
projeto pedagogico desenvolvido por Lilian Lopes
Pós graduação reconhecida pelo MEC
400 horas aulas práticas/teóricas
suporte em plataforma on line
corpo docente altamente qualificado

Processo de seleção:

Inscrições: de 01/11/2014 a 15/02/2015
Curriculum analisados em uma semana
Início da aulas em 13/03/2015
Duração de 12 meses, 400 horas aulas
Local Alameda Santos, 211 - São Paulo - SP

