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Congresso Teórico-Prático de 
Ultrassonografia em Goiânia
Quem se inscrever ainda no mês de fevereiro concorrer á uma TV LED de 

42 polegadas. Para efetuar a inscrição, basta acessar o site fertile.com.br

Nos dias 23 a 25 de março será 
realizado o XVIII Congresso Teórico-
Prático de Ultrassonografia da Fértile, 
no auditório do Conselho Regional de 
Medicina (Cremego), em Goiânia. A 
programação científica contará com 
discussões, apresentações de vídeo 
e pausas para confraternizações. O 
evento abordará temas relacionados 
à pediatria, oncologia, reumatologia, 
urologia, ortopedia, dermatologia, 
ang io log i a ,  g a s t roen te ro log i a , 
ginecologia e obstetrícia. “Nosso 
objetivo é sempre trazer o que há de 
mais moderno na ultrassonografia, 
uma área do conhecimento em 
constante evolução”, afirma um 
dos  org an i zadores  do evento , 
Walter Borges. “E posso dizer que 
temos conhecido. Acredito que 
somos uma referência na área em 
Goiânia”, acrescenta. E não é para 
menos. 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. 

Histórico
A união entre os médicos Walter 

Pereira Borges, Waldemar Naves do 
Amaral e Luiz Augusto Antônio Batista 
em 1988, em torno da ultrassonografia, 
fez surgir o Centro de Medicina Fetal 
de Goiânia, baseado nas tecnologias 
inovadoras da obstetrícia invasiva 

(Cordocentese e Transfusão Intrauterina 
Vascular). Em seguida, junto com 
a ultrassonografia foi instalada a 
tecnologia em Reprodução Humana 
e, com sucesso, o 1º bebê de proveta 
do Centro-Oeste nasceu em outubro 
de 1992. Em 1991, com o crescimento 
extraordinário da ultrassonografia 
e com os ex-alunos do curso da 
Fértile (iniciados em 1988) surgiu a 
necessidade de promover encontros 
científicos anuais para a atualização 
desta nova ciência médica.

Surgia então o 1º Congresso de 
Ultrassonografia o qual teve como dado 
imperativo a promoção de atividades 
práticas durante o evento para melhor 
compreensão e aprendizado do 
conhecimento humano pois, até aquela 
data, os congressos eram puramente 
teóricos. A partir daí, com o sucesso 
de público e da feira de equipamentos, 
o evento passou a ser realizado 
anualmente de forma crescente com 
abordagem nacional, sempre no mês 
de março, sem interrupções, estando 
agora na 13ª edição. 
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16º ConGresso Brasileiro da sBUs 
aBriGará os arTisTas da mediCina
atualização científica e confraternização farão parte 

de 2012 para os ultrassonografistas do Brasil

”Onde há amor pelo homem, há amor também pela arte 
médica”, constatou Hipócrates, pai da medicina. Estamos 
ativando os eventos estaduais e regionais da SBUS, no 
sentido de chegarmos mais perto do nosso associado. Para 
legitimar isso, em 2012 teremos atividades nas regionais 
do Pará, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco e Goiás.

Estaremos realizando o nosso grande encontro científico 
nacional que é o 16º Congresso Brasileiro da SBUS, que será 

Waldemar naves do amaral | Presidente da sBUs
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 b abertas as inscrições 
para o 16º Congresso 
da sBUs 
Evento será focado na integração entre os 

congressistas e professores convidados. 

Quem se inscrever antecipadamente 

concorre a um carro 0 km

INFORMAÇÕES 
inscrições: 
(11) 3081.6736 e 3081.6049
sbus@sbus.org.br.
Quem se inscrever 
antecipadamente, participará de 
um sorteio de um carro 0 KM.

O 16º Congresso da Sociedade Brasi le ira de 
Ultrassonografia está começando a ser formatado, bem como 
o 8º Congresso Internacional de Ultrassonografia Fisusal, que 
será realizado paralelamente. Especialistas de todo o Brasil e 
convidados internacionais se reunirão entre os dias 24 e 27 
de outubro de 2012 no Centro de Convenções Frei Caneca, 
na capital paulista. “Estamos preparando um congresso que 
mesclará conhecimento científico de alto nível e momentos 
de interação e socialização entre os participantes”, define 
Waldemar Naves de Amaral, presidente da SBUS.

As atividades desta décima sexta edição serão dividas pelas 
áreas de atuação Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Interna, 
Músculos Esqueléticos, Vascular, Pequenas Partes e Pediatria com 
apresentação de estudos atualizados, reforçando a reciclagem 
nas diferentes áreas. No programa, cursos “hands-on”, que são 
atividades teórico-práticas, ministrados por professores renomados 
da ultrassonografia. “Nosso congresso se tornou um fórum 
internacional para o intercâmbio de informações e experiências 
da ultrassonografia e a nossa preocupação é que ele sempre faça 
jus a esse título conquistado com o esforço de tantos especialistas”, 
frisa Sang Choon Cha, que presidiu a SBUS no último triênio e 
agora ocupa o cargo de vice-presidente da entidade. 

Dentre os convidados internacionais estão o paraguaio 
Ramon Bataglia, presidente da Federação Latino Americana de 
Ultrassografia, o chileno Henan Munoz, o espanhol Fernando 
Mussole Bonilla, que foi o primeiro especialista a falar sobre 
ultrassom no Brasil, em 1972, e o americano Luiz Flávio Gonçalvez. 

“Outros especialistas internacionais já estão sendo contactados para 
aprimorarmos ainda mais a grade científica de nosso congresso”, 
explica o diretor científico e cultural da SBUS, Francisco Mauad Filho. 
Outra preocupação da comissão organizadora é de que o 
evento tenha, cada vez mais, um caráter interativo, facilitando o 
esclarecimento de dúvidas e a aquisição de novos conhecimentos. 
Assim, dentro da programação acadêmico-cultural, serão 
realizados almoços com especialistas nos quais professores 
nacionais e internacionais estarão junto aos médicos interessados 
para esclarecer dúvidas com relação ao exame de ultrassonografia. 
“É a oportunidade que o congressista tem para estar em contato 
direto com o professor do curso”, finaliza Francisco Mauad Filho.
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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.

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 WalTer Pereira BorGes (Go)
Titular 2 PaUlo edUardo Paim Fernandes 
(rs)
Titular 3 Carlos sTeFano H. BriTTo (mG)

suplente 1 david B.s.Pares (sP)
sUPlenTe 2 edUardo v. isFer (sP)ConselHo 

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

realizado de 24 a 27 de outubro de 2012, no Centro de 
Convenções Frei Caneca, 5º pavimento, São Paulo.

Além da bela programação científica, para aprendizado de 
novos conhecimentos no congresso, estaremos sorteando um 
carro 0km e lançando o livro de Doppler em Ginecologia e 
Obstetrícia e em Medicina Interna para os SBUSeano.

Assim vamos trabalhando com amor, no sentido de 
favorecer a ultrassonografia como “estado da arte”, como dizia o 
velho aforismo.
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9 a 11 - X Encontro de Radiologia e Diag-
nóstico por Imagem do InRad (São Paulo)
21 a 23 - XI Simpósio Brasileiro de 
Atenção Domiciliar Hospital Israelita 
Albert Einstein (São Paulo)
23 a 25 - XVIII Congresso Teórico – 
Prático de Ultrassonografia (Goiânia)

aBril

22 a 25 - XVI Congresso Médico 
Amazônico (Pará)
23 - Simpósio Avanços Ultrassonográ-
ficos em Ginecologia (Pará)

maio

3 a 6 - 42ª Jornada Paulista Radiologia 
(São Paulo)
25 e 26 - Evento Regional Rio Grande 
do Norte 
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JUnHo

3 - Prova Título Especialista (teórica)

JUlHo

27 a 29 - Curso Feres Secaf (São Paulo)

aGosto

3 e 4 – Evento Regional Pernambuco 

oUtUBro

24 a 27 - 16ª Congresso Brasileiro de 
Ultrassonografia

novemBro

15 a 17 - 25º Congresso Brasileiro de 
Reprodução Humana
23 e 24 - Evento Regional Minas Gerais 

Nos dias 22 a 25 de abril Belém do 
Pará recebe o XVI Congresso Médico 
Amazônico (XVI CMA), cujo tema 
central é Gestão em Saúde: Desafios 
Amazônicos. Como bem demonstra este 
tema, os congressistas buscarão medidas 
que possam resultar em ações eficazes 
na área da saúde naquele Estado. Mas 
o evento vai além e abrange diversos 
assuntos relativos à prática clínica diária, 
da neonatalogia à terceira idade. 

Dentre os assuntos debatidos, a 
ultrassonografia terá um espaço de 
destaque. No dia 23 será realizado o 
Simpósio de Avanços Ultrassonográficos 
em Ginecologia, que será coordenado 
pe l a  As soc i a ção  Pa raen se  de 
Ultrassonografia, no qual estão inseridos 
os seguintes temas: Avaliação da 
Reserva Ovariana, Novos Marcadores 
de Aneuploidia de Importância Prática 
e Avanços do Doppler em Obstetrícia. 

E antes disso, durante o Pré-
Congresso, que será do dia 9 a 31 de 
março, será promovido o curso Doenças 
Infecciosas na Gravidez de Transmissão 
Vertical – TORCH/CLAP, quando serão 
abordados os assuntos Epidemiologia 
dos Agravos Infecciosos de Risco 
de Transmissão Vertical, Gravidez e 
Aspectos Imunológicos da Relação 
Parasita-Hospedeiro, Interpretação 

associação Paraense de Ultrassonografia 
no Congresso médico amazônico

congresso tem como 

tema central gestão 

em saúde, mas 

também promoverá a 

atualização científica 

dos membros de 

52 especialidade 

médicas que fazem 

parte do evento

GESTÃO EM SAÚDE: 
DESAFIOS AMAZÔNICOS

21 A 25 DE ABRIL DE 2012

REALIZAÇÃO:

ATUAL EVENTOS
91-3230.1622

INFORMAÇÃO:

www.congressomedicoamazonico.com.br

ORGANIZAÇÃO:APOIO:

Laboratorial: Toxoplasmose, Rubéola, 
Citomegalovírus, Sífilis e HIV, O 
Ultrassom na Investigação do TORCH 
e O que tratar no TORCH-5? Os 
palestrantes serão Cléa Nazaré Carneiro 
Bichara, Juarez Quaresma, e Fernando 
Bastos, todos membros da Associação 
Paraense de Ultrassonografia. 

 “Gestão em saúde é um temática de 
grande importância, tanto no contexto 
mundial, nacional, quanto regional. 
Precisamos deste olhar maior do 
planejamento e ações sobre a saúde 
e como visualizar caminhos para esta 
aplicabilidade na Amazônia”, declara a 
presidente do XVI CMA, Cléa Carneiro 
Bichara. “Lógico que as abordagens das 
questões práticas do dia-a-dia estarão 
também na pauta deste grandioso 
evento, assim como será feito um “up 
date” para que se fique em sintonia com 
os avanços nas condutas e investigações 
de diversos agravos”, completa. 

“A sociedade médico-cirúrgica 
amazonense vem procurando a cada ano 
que passa aprimorar a organização dando 
mostras a todo o território nacional da 
nossa capacidade de congregar 52 
especialidades médicas numa vasta 
programação científica”, orgulha-se o 
presidente da Comissão Organizadora 
Antônio César Azevedo Neves. Ele 

destaca que o evento fará a abordagem 
completa de temas atuais, embasado nos 
mais recentes avanços tecnológicos da 
medicina, associado a uma organização 
voltada para facilitar a participação do 
congressista em todos os aspectos, como 
divulgação do conteúdo, divulgação 
e orientação dos diversos locais onde 
ocorrerão as sessões, identificação das 
salas e plenária.

Já o presidente da Comissão 
Científica do Congresso, Manoel 
do Carmo Pereira Soares, diz que, 
ao testemunhar o transcorrer das 
edições do Congresso, cada vez se 
convence ainda mais da necessidade 
de consolidar a sua estrutura e 
manter a sua periodicidade, tendo 
em vista que a primeira edição do 
evento ocorreu em 1939, durante 
as comemorações do Jubileu de 
Prata da Sociedade Médico Cirúrgica 
do Pará. “Dentre outros ganhos, é 
durante o “Médico Amazônico” que as 
sociedades médicas, as universidades 
e faculdades, os institutos de pesquisa 
e a juventude estudantil no campo da 
saúde socializam as suas aspirações 
e conhecimentos científicos a serem 
revertidos a favor da população da 
Amazônia, principalmente”, afirma o 
presidente da Comissão Científica. 

Excelência em Ensino
de Ultrassonografia

Doppler GO: 26 a 28/03 – 23 a 25/04 

Mamografia: 13 a 15/04 

Otimização de Imagens para Eco e US: 10 a 11/03 

US em Mama com Biópsia: 16 a 18/04 

US Ginecologia e ObstetríciaUS Ginecologia e Obstetrícia: 19 a 29/03 – 23/04 a 03/05 

US Pediátrico Avançado: 02 a 04/04 

US Urologia com Biópsia: 29/04 a 05/05  

US Urologia sem Biópsia: 29/04 a 02/05 

Cursos Novos
Doppler Medicina Interna: 29  a 31/03 – 26 a 28/04

Suporte Avançado de  Vida em Radiologia (SAVR): 09 a 11/03

US Medicina Interna Avançado: 12 a 15/03 

Confira a nossa programação completa e demais especialidades em 

www.cetrus.com.br  
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A nova resolução, publicada no 
Diário Oficial da União do dia 19 de 
agosto de 2011 e que entrará em vigor 
no início de fevereiro determina que 
os médicos estão proibidos de anunciar 
o uso de técnicas “milagrosas” ou 
aparelhos com capacidade privilegiadas. 
Os profissionais também não poderão 
participar de concursos ou premiações 
para eleger o “médico do ano” ou o 
“profissional de destaque”.

Os anúncios veiculados não poderão 
ter imagens dos pacientes para falar 
dos resultados de um tratamento, 
os conhecidos “antes” e “depois”, 
mesmo com autorização do paciente. 
Também está vedado o uso do nome, 
imagem e voz de pessoas famosas em 

CFm impõe novas regras para 
conter propaganda enganosa
conselho Federal de Medicina tornou mais rigorosas as regras para a publicidade de serviços médicos

O Presidente da SBUS – Sociedade Brasileira de Ultra-Sonografia, no uso de suas atribui-
ções 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 Extraordinária, a ser realizada 
no dia 24 de Março de 2012, em primeira convocação às 12 horas, com a maioria dos as-
sociados, ou, em Segunda convocação com qualquer número de presente, meia hora após, 
no CREMEGO – CONSELHO REGIONAL MEDICINA DE GÓIAS, Rua T – 27 
, Quadra 24 – lotes 12 e 13 – Setor Bueno – Goiânia – GO – Brasil, com direito a votar, 
para deliberarem sobre o seguinte:

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ULTRA-SONOGRAFIA (SBUS)
CNPJ. 73.525.594/0001-28

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
N.º 01/2012

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:

1-Relatório da Secretaria.

2-Relatório Tesouraria.

3-Relatório Presidência.

4-Acordo CBR e SBUS

5-Relação SBUS FISUSal

6-Assuntos Gerais

ORDEM DO DIA

São Paulo, 31 de Janeiro de 2012.

Dr. Waldemar Naves do Amaral
Diretor Presidente

Sociedade Brasileira Ultra-Sonografia

apurar a denúncia. Se comprovada, o 
médico ou entidade sofrerá penalidade, 
que vai de advertência à cassação do 
registro. A nova resolução atualiza 
as normas anteriores, vigentes desde 
2003. 

Ass im, os anúncios médicos 
deverão conter o nome do profissional; 
especialidade e/ou área de atuação, 
quando reg istrada no Conselho 
Reg ional de Medicina; número 
do CRM e número de registro da 
especialidade, caso a tenha. “ A 
resolução foi detalhada para que haja 
uma compreensão mais fácil pelos 
profissionais e para que os conselhos 
de medicina disponham de critérios 
objetivos para orientar os médicos 
e coibir as infrações. Os anexos da 
resolução compõem um manual de 
uso. A norma valoriza o profissional, 
defende o decoro e oferece maior 
segurança para a população”, avalia o 
conselheiro Emmanuel Fortes, 3º vice 
presidente do CFM e relator da nova 
resolução. 

propagandas de serviços médicos.
A concessão de entrevistas para 

autopromoção e divulgação de 
endereço e telefone do consultório 
em redes sociais está proibida. De 
acordo com o CFM, o profissional 
poderá usar as redes sociais, como 
blogs, para divulgar informações de 
caráter educacional ou preventivo, 
como descrever os sintomas de uma 
determinada doença.

Os médicos estão impedidos ainda 
de fazer consultas pela internet ou por 
telefone, mesmo que para atender 
parentes. Há registro de empresas 
que ofereciam consultoria online para 
prescrever remédios. Além disso, é 
vedado ao profissional associar seu 
nome a produtos de empresas, como 
afirmar que aprova e garante a eficácia 
de determinado produto.

O manual com as regras também 
se aplica a sociedades médicas e 
hospitais públicos e privados. Em caso 
de descumprimento das normas, será 
aberto processo pelo conselho para 



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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