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II SIMPÓSIO DE
ULTRASSONOGRAFIA EM
MEDICINA FETAL DA SBUS
1º FÓRUM DA REDE FETAL BRASILEIRA
MEETING THE PROFESSOR
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INFORMAÇÕES:
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:

b
questão de princípios

Waldemar naves do amaral | Presidente da SBUS

c

a moralidade
é a essência do
ser Humano
Na contramão da atual situação política do país,
a SBUS luta pela ética e o cuidado com o coletivo
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“Ser ou não ser”, “estar ou não estar”, eis a questão! A
vida é repleta destas duas conotações, onde “ser” e “estar”
andam pareados. “Ser” é uma condição permanente
e perene no reino animal, onde as características da
moralidade, da ética e do respeito às leis fazem parte
desta natureza. “Estar” é uma condição temporária e de
alternância na convivência coletiva do ser humano.
Ao vislumbrar o cenário atual do Brasil, observa-se
que o “estar”, habitualmente encontra-se comprometido
no âmbito da política partidária. O “ser” tornou-se
absolutamente deturpado. Basta ver os mensalões
e dezenas de escândalos de corrupção, como o da

Petrobras, para entender que os autores destes eventos
malignos são destituídos dos princípios básicos da
moralidade, da ética e da lei.
Aqui na SBUS continuaremos valorizando de
forma imperativa os pilares do “ser”, sem perder o
olhar relevante para o “estar”. Desta forma queremos
registrar nossa indignação com a perda dos princípios
básicos de convivência social que os governantes atuais
implementaram em suas gestões. Portanto, venham para
a nossa SBUS defender a decência e a consideração com
o outro, com as atividades coletivas e com as instituições
públicas que esta nação necessita com urgência.

CONCENTRE SUA
MOVIMENTAÇÃO
EM SUA COOPERATIVA.
Acabe com o custo de administrar
diversas contas correntes.
O Sicoob possui os serviços que você
precisa com as vantagens de uma
cooperativa.
Concentrando sua movimentação
financeira no Sicoob, você só tem a ganhar.

UniCentro Brasileira

c

início

b

SBUS realiza II Simpósio
de Ultrassonografia em
Medicina Fetal
Promoverá ainda, um dia antes do Simpósio, o 1º
Fórum da Rede Fetal Brasileira, ambos em São Paulo
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A SBUS realizará no dia 8 de agosto
o II Simpósio de Ultrassonografia, com o
tema Medicina Fetal. A programação será
nos auditórios do Hotel Golden Tulip
Paulista Plaza, em São Paulo.
Dentre os assuntos debatidos estão os
diagnósticos precoces de malformações
e novas perspectivas de tratamento
fetal. Para a coordenadora da Rede Fetal
Brasileira, que é mestre e doutora em
obstetrícia, Denise Pedreira, este é o ramo
de maior avanço em ultrassonografia.
O evento é importantes para o
compartilhamento de ideias e novidades
entre os especialistas. Com programações
variadas, como conferências, cursos
e mesas-redondas, o simpósio gera o
avanço da profissão e o aprimoramento
do atendimento à mulher e ao neonato.
Denise Pedreira afirma que é uma
oportunidade de debater casos de alto
risco. Dentre eles, fetos portadores de
malformações ou doenças genéticas,
passíveis de tratamento antes do
nascimento, especialmente nos casos em
que podem ser tratados por cirurgia fetal.
Dentre as novidades estão os resultados
de um estudo brasileiro sobre uma nova
técnica de cirurgia minimamente invasiva
para correção de mielomeningocele, mais
conhecida como espinha bífida, uma

Denise Pedreira ressalta que o encontro é uma oportunidade de
debater casos de alto risco. Dentre eles, fetos portadores de malformações

deficiência congênita da coluna vertebral
da criança em que as meninges, a medula
e as raízes nervosas estão expostas.
“O tema está atraindo professores de
todo mundo, interessados em usar a
técnica fora do Brasil. Um exemplo é o
norte-americano Ruben Quintero, que
começará a utilizá-la ainda este ano em
seu país”, explica Denise.

O estadunidense é um dos convidados
internacionais para os eventos. Ruben
Quintero realizará as palestras Desafios
na Gestação Monocoriônica- Transfusão
Feto-Fetal, CIUR Isolado, TAPS e TRAP:
diagnóstico e tratamento.
Para saber mais detalhes sobre o
evento e as inscrições, basta acessar os
sites da SBUS (http://www.sbus.org.br).

II SIMPÓSIO DE ULTRASSONOGRAFIA EM MEDICINA FETAL
08 DE AGOSTO DE 2015

SÁBADO • 08/08/2015 • AUDITÓRIOS LISBOA/MADRID (GOLDEN TULIP PAULISTA PLAZA)

MANHÃ
08:30 - 09:00 -

SOLENIDADE DE ABERTURA

09:00 - 12:00 				

MÓDULO I
COORDENADOR: WALDEMAR NAVES DO AMARAL (GO)

09:00 - 09:30 -

RASTREAMENTO E PREVENÇÃO DE PREMATURIDADE E PRÉ-ECLAMPSIA

09:30 - 10:00 				

MALFORMAÇÕES DO I TRIMESTRE PASSÍVEIS DE TRATAMENTO FETAL:
HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA E MEGA BEXIGA

10:00 - 10:30 -

DNA FETAL NO SANGUE MATERNO: NOVAS PERSPECTIVAS DIAGNÓSTICAS

10:30 - 11:00 -

INTERVALO (COFFEE BREAK)

11:00 - 11:30 AVALIAÇÃO DA CORIONICIDADE NA GESTAÇÃO GEMELAR E ROTINA
				DE ACOMPANHAMENTO ULTRASSONOGRÁFICO
11:30 - 12:00 MALFORMAÇÕES PAREDE ABDOMINAL NO I TRIMESTRE:
				RASTREIO E TRATAMENTO DA ONFALOCELE E GASTROSQUISE
12:00 - 12:30 -

PRÁTICA I - USG DOPPLER I TRIMESTRE

12:30 - 14:00 -

INTERVALO (ALMOÇO)

1º Fórum da rede fetal brasileira – Meeting the Professor
12:00 – 13:30 				
				

DESAFIOS NA GESTAÇÃO MONOCORIÔNICA-TRANSFUSÃO FETO-FETAL.
CIUR ISOLADO, TAPS E TRAP: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
PALESTRANTE: RUBEN QUINTERO (USA)

TARDE
14:00 - 17:30 -

MÓDULO II

14:00 - 14:30 				

MALFORMAÇÕES DA FOSSA POSTERIOR NO I TRIMESTRE:
RASTREAMENTO E TRATAMENTO DA ESPINHA BÍFIDA

14:30 - 15:00 TRANSFUSÃO FETO-FETAL E FETO ACÁRDICO (TRAP):
				ASPECTOS ULTRASSONOGRÁFICOS NO I TRIMESTRE
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15:00 - 15:30 TUMORES FETO-PLACENTÁRIOS E BRIDA AMNIÓTICA:
				ABORDAGEM TERAPÊUTICA
15:30 - 16:00 -

INTERVALO (COFFEE BREAK)

16:00 - 16:30 -

USG MORFOLÓGICO DO PRIMEIRO TRIMESTRE: O QUE EU DEVO AVALIAR?

16:30 - 17:00 -

CARDIOPATIAS FETAIS: QUATRO CÂMARAS E VIAS DE SAÍDAS NO I TRIMESTRE

17:00 - 17:30 -

PRÁTICA II - DOPPLER / PBF / CTG

		

ENCERRAMENTO

17:30 -

c

eM dia

b

avanços da medicina Fetal e
ultrassonografia, integram a programação
da V Jornada de medicina Fetal
SBUS estima um público com mais de
150 participantes em V Jornada de
Medicina Fetal em Pernambuco

Rastreio e Prevenção da Pré-eclâmpsia e do Parto
Prematuro, Novos Métodos Não Invasivos de Análise do
Cariótipo fetal, além de Novas Tecnologias para Diagnóstico
de Doenças Fetais serão alguns dos principais temas que
integrarão a programação V Jornada Pernambucana de
USG e Medicina Fetal.
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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

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)

Com uma público estimado de mais de 150 especialistas,
essa quinta edição do evento inicia na manhã da sexta-feira 28
de agosto, com previsão de término no sábado. As atividades
contecerão no Salão de Convenções do Real Hospital
Português, em Recife- PE e conta palestrantes já confirmados
como: Adilson Cunha (SP), Jorge Telles (RS), Paulo Cesar
Gomes (SE), Renato Ximenes (SP) e Antônio Gadelha (PB).
Com realização da SBUS Regional de Pernambuco, Pedro
Pires evidencia o apoio de Waldemar Naves, presidente
da SBUS Nacional e ressalta a importância da jornada.
Destacando para a participação de renomados palestrantes
que levarão para o evento várias novidades, como o rastreio
e a prevenção de doenças que aumentam a mortalidade
materna e perinatal.

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

congresso da
Fértile chega a
21° edição
Encontro será realizado simultaneamente
com a Jbum, de 27 a 29 de março
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Celebrando 21 anos de existência, o XXI Congresso Teórico-prático de Ultrassonografia acontece
juntamente com a VI Jornada Brasileira de Ultrassonogradia Musculoesquelética (Jbum), dentre os
dias 27 e 29 de março, no auditório do Conselho Regional de Medicina (Cremego).
Especialistas de todo Brasil contarão com a presença de palestrantes renomados na área
e poderão partilhar de atualização na área, com os avanços tecnológicos e científicos da US,
unindo o conhecimento teórico e prático da ciência. Além da programação científica, os
congressistas participarão dos sorteios de um Iphone 6 e um Ipad 4.
Com realização do Grupo Fértile e Sociedade Brasileira de Ultrassonografia (SBUS), o encontro
receberá as inscrições até 10 de março, na sede da Fértile, localizada na Alameda Coronel Joaquim
Bastos, nº 243, Setor Marista, Goiânia- GO ou com o preenchemento da ficha de inscrição disponível
no site www.fertile.com.br.

b
c

gestão

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ULTRASSONOGRAFIA (SBUS)
CNPJ. 73.525.594/0001-28
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 01/2015
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da SBUS – Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, 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 reuniremse em Assembléia Extraordinária, a ser realizada durante XXI CONGRESSO TEÓRICO – PRÁTICO DE
ULTRASSONOGRAFIA DA FÉRTILE dia 28 de Março de 2015 (sábado), em primeira convocação às
12h, com a maioria dos associados, ou em segunda convocação com qualquer número de presente, meia hora após,
no CREMEGO – Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás - Rua T n.º 27 – Quadra 24 – Lote
12/13 – Setor Bueno – Goiânia – GO – Brasil, com direito a votar, para deliberarem sobre o seguinte:

ordem do dia
A - Em Regime de Assembléia Geral Extraordinária
- RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA
- RELATÓRIO DA SECRETÁRIA
- RELATÓRIO DA TESOURARIA
- OUTROS ASSUNTOS
São Paulo, 04 de Fevereiro de 2015.

jornal da

sBus

|9

Dr. Waldemar Naves do Amaral
Diretor Presidente da SBUS

c

agende - se

b

V Jornada da Amus
será em março
Com o apoio da SBUS, Minas Gerais sediará evento
que promove o intercâmbio de experiências e
conhecimentos entre os especialistas
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A Associação Mineira de Ultrassonografia (Amus) realizará nos dias 13 e 14
de março a V Jornada de Ultrassonografia da Amus, em Belo Horizonte. Com
o apoio da SBUS, o evento terá uma ampla programação com temas variados.
Dentre eles, Ortopedia, Músculo-Esquelético, Medicina Interna, Ginecologia e Obstetrícia.
Segundo o presidente da Amus, Carlos Stéfano Hoffmann Britto, além da
oportunidade de se reciclar e adquirir novos conhecimentos, a reunião promove
a troca de experiências com vários profissionais da mesma área. “O principal
objetivo é colaborar com intercâmbio de ideias e conhecimento, gerando avanço
para Minas Gerais e todo o país”, ressalta.
Carlos destaca que os participantes podem esperar alto nível científico, dentre
conferências, cursos, mesas-redondas, simpósios, sessões interativas, hands on e
momentos de confraternização. A programação está em fase de conclusão, mas
haverá representantes de todo Brasil. Durante o encontro ocorrerá a eleição e
divulgação da nova diretoria da Amus.

Carlos Stéfano Hoffmann
Britto ressalta que a reunião
promove a troca de experiências
com vários profissionais da
mesma área

c

evento

b

19º congresso Brasileiro
de ultrassonografia será
em outubro
O encontro proporciona atualização anual para
médicos, estudantes e especialistas
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Buscamos promover um congresso cada vez melhor,
de caráter prático e objetivo, de modo a aplicar os
conhecimentos na rotina dos médicos imediatamente,
declara o Prof. dr. sanG CHoon CHa

A SBUS realizará o Congresso Brasileiro de Ultrassonografia
em outubro, no Centro de Convenções Frei Caneca, na
cidade de São Paulo. Dentre os temas principais estão
Medicina Fetal, Interna, Cascular, Ginecologia e Obstetrícia,
Músculo-Esquelético, Pediatria e Telemedicina.
Segundo o especialista e diretor científico da SBUS, Sang
Choon Cha, o congresso é importante para o compartilhamento
de ideias e novidades entre os profissionais. É a maior atividade
científica na área de ultrassonografia em todo o país. “Buscamos
promover um congresso cada vez melhor, de caráter prático
e objetivo, de modo a aplicar os conhecimentos na rotina dos
médicos imediatamente”, ressalta.
Além de conferências, cursos, mesas-redondas e
simpósios, o evento gera o avanço da profissão e o
aprimoramento do atendimento à sociedade. Proporciona,
ainda, a atualização anual dos médicos e especialistas de
áreas afins em inúmeros assuntos relevantes. A estimativa
de público é de 1500 participantes.
A programação ainda está em fase de definição, mas Sang
reforça que especialistas de renome nacional e internacional já
estão confirmados. “Teremos seis convidados de fora do Brasil,
dois representantes da Europa, América do Norte e América
do Sul”, afirma. Na estrutura estão previstas sessões handson, discussões de imagens, casos clínicos, e apresentações
de temas livres.

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

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

