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Ato médico – vitória
vibrante e necessária
Após 12 anos de lutas e reivindicações médicas, Senado Federal
aprova proposta que regulamenta o exercício da Medicina no Brasil.
Projeto será encaminhado para sanção da Presidência da República

sempre

presente

uma aprovação textual completa e na íntegra, garantindo nos
termos da lei que o médico neste país pratique diagnóstico,
terapêutica e também prevenção das doenças humanas”, avalia
Waldemar Naves do Amaral, presidente da Sociedade Brasileira
de Ultrassonografia, que esteve presente durante a sessão.

Moreira Maria/Agência Senado

O plenário do Senado aprovou, na noite do dia 18 de
junho, o projeto de lei que institui o Ato Médico, proposta que
regulamenta o exercício da Medicina no Brasil. “Ontem foi o
marco histórico mais relevante da medicina brasileira. Após 12
anos de luta, com início dramático e traumático, finalizou-se
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“Freedom – neste país a liberdade e a democracia serão
a marca do povo americano”, já dizia George Washington, 1º
presidente dos Estados Unidos da América.
As decisões de colegiado nas grandes discussões do
parlamento garantem a liberdade de expressão, poder de
convencimento e votação plena, onde a maioria traduz o
resultado obtido.
Participando da sessão solene no Senado Federal, dia
18 de junho de 2013, para audição do projeto de lei do
Ato Médico, pudemos observar que as discussões dos
nossos representantes federativos permitem a liberdade na
concepção. Ao final, o sucesso da aprovação de nosso tão
esperado projeto.
Assim, do alto do captólio americano ao Congresso
Nacional brasileiro ficam os mesmos desejos de liberdade
de ir e vir, onde a democracia na sua plenitude possa nos
garantir de forma permanente o nosso “Freedom”.

Continuação da página 1

O projeto, na forma aprovada em plenário, estabelece
que serão privativos dos formados em Me dicina
atividades como diagnóstico de doenças, prescrição de
medicamentos, cirurgias, internações, altas hospitalares,
aplicação de anestesia geral, emissão de laudos de
exames endoscópicos e de imagem, procedimentos
diagnósticos invasivos e exames anatomopatológicos, que
são aqueles utilizados para o diagnóstico de doenças ou
para estabelecer a evolução dos tumores.
Com as modificações aprovadas, não serão atividades
exclusivas de médicos os exames citopatológicos e seus
laudos e a coleta de material biológico para análises clínicolaboratoriais. Outros profissionais ainda poderão realizar
procedimentos por meio de orifícios naturais em estruturas
anatômicas visando à recuperação físico-funcional e não
comprometendo a estrutura celular e tecidual. “Sem
necessidade de criar dificuldades com as outras profissões
da saúde, é necessário estabelecimento legal dos limites
da atividade profissional e daí a necessidade premente da
aprovação do Ato Médico”, relata o presidente.
Com a aprovação pelos senadores, o projeto será
encaminhado para sanção da presidente Dilma Rousseff.
Se sancionada pela presidente, que poderá fazer vetos,
a lei entrará 60 dias após a publicação no Diário Oficial
da União. “Neste momento ele será encaminhado
para sanção presidencial na qual esperamos que tenha
aprovação com a mesma competência que aconteceu
no Congresso Nacional Brasileiro”, ressalta Waldemar.
“A classe médica encontra-se, hoje, em júbilo com a
aprovação dos preceitos profissionais que tanta afligia a
nossa classe”, comemora.

VENHA PARA A UNICRED.
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE É SUA.
Mais de 270 mil profissionais
da saúde em todo o país
escolheram a Unicred como sua
instituição financeira.

UNICRED - O MAIOR SISTEMA COOPERATIVO DE CRÉDITO DOS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO PAÍS.

MAIS DE 423 AGÊNCIAS COOPERATIVAS
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CONTE TAMBÉM COM OS PRODUTOS COMPLETOS DE UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E AS VANTAGENS DE UMA COOPERATIVA QUE É SUA:
Conta Corrente
Cheque Especial
Financiamentos e Empréstimos
Aplicações Financeiras
UNICRED CENTRO BRASILEIRA
www.unicredgyn.com.br

Débito Automático
Assessoria Financeira
Cartão de crédito e débito
Seguros

Produtos Corporativos
Internet Banking
Serviços de Malote

Faz sentido operar
com uma instituição
financeira que é sua.
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Jornada do Rio Grande do Norte debate
o papel do Senado Federal e da SBUS no
desenvolvimento da ultrassonografia
No âmbito social, encontro teve como objetivo
estreitar a relação entre médicos que atuam
efetivamente na execução e na solicitação de exames

Nos dias 24 e 25 de maio, aconteceu a II Jornada
da Associação de Ultrassonografia Potiguar – AUSP, na
sede da Associação Médica do Rio Grande do Norte –
AMRN. Mais de 70 médicos estiveram presentes, dentre
ultrassonografistas, radiologistas, ginecologistas e obstetras,
cirurgiões vasculares e residentes de radiologia.
Para o presidente da Associação de Ultrassonografia
Potiguar, Fábio Costa Souza, a educação continuada teve como
objetivo proporcionar aos colegas amantes da ultrassonografia
um evento de qualidade técnica com a presença de professores
gabaritados de todo o território nacional. “Nossa meta
foi garantir aprimoramento do método e solidificação de
conhecimentos”, frisa o coordenador da Jornada.
Fabio Costa Souza destaca a conferência do professor
Francisco Mauad Filho que apresentou novidades em Massas
Pélvicas - uma proposta atual para padronização da avaliação
e confecção de laudos. Ainda na programação, temas como
Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia; Ultrassonografia
Vascular; Ultrassonografia Músculo-esquelética; e Tutorial
Ultrassonografia de Carótidas e Vertebrais. Além disso, o evento
contou com gincana de casos clínicos e discussão sobre o Papel
do Senado Federal e da SBUS no Desenvolvimento da Saúde
e da Ultrassonografia no Brasil e no Mundo.
Dentro desta discussão política, as conferências de
abertura proporcionaram uma sintonia entre o Senado
Federal e a ultrassonografia brasileira. Estavam presentes
o senador Paulo Roberto Davim, e os representantes de
entidades médicas Waldemar Naves do Amaral, presidente
da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, e Fábio Souza,

Expediente

junho de

2013

|4

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)

Maithe Vendas Galhardo (MS)
Diretor tesoureiro geral

Rui Gilberto Ferreira (GO)
Diretor científico e cultural

da Associação de Ultrassonografia Potiguar. “Essa união
entre política e medicina fomentou o debate para o
desenvolvimento da saúde e da ultrassonografia no Brasil
e no mundo”, avalia o presidente.
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História da Ultrassonografia
no Brasil é traduzida em livro
Obra faz uma investigação do pioneirismo da
tecnologia no Brasil e relata, sob a ótica dos
respectivos fundadores, a história das escolas
de ultrassonografia e da SBUS
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A HISTÓRIA DA ULTRASSONOGRAFIA NO BRASIL

Em virtude do compromisso com a ciência e com
a formação profissional, a Sociedade Brasileira de
Ultrassonografia entrega à comunidade médica nacional a
obra A História da Ultrassonografia no Brasil, evidenciando
a memória e os avanços desta especialidade que cresce
em níveis tecnológico e humano. O livro é assinado pelo
presidente da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia,
Waldemar Naves do Amaral, pelo presidente da Associação
Médica de Goiás, Rui Gilberto Ferreira e pelo doutorando
Hugo Campos Oliveira Santos.
A obra resgata valores históricos da implantação e
da expansão da ultrassonografia no Brasil. Conta com o
8599 586525
relato de grandes nomes9 7 8da
especialidade no país que
relembram como a tecnologia chegou em terras brasileiras
e como procedeu o seu desenvolvimento ao longo das
décadas. Ainda são evidenciados a história das escolas
pioneiras no ensino da ultrassonografia, contada por seus
fundadores, e como se formou a Sociedade Brasileira
A HISTÓRIA DA
ULTRASSONOGRAFIA
NO20
BRASIL
de Ultrassonografia,
que
completa em 2013,
anos de
criação e de constantes lutas pelo reconhecimento da
ultrassonografia como especialidade médica.

HUGO CAMPOS OLIVEIRA SANTOS
RUI GILBERTO FERREIRA
WALDEMAR NAVES DO AMARAL

A HISTÓRIA DA
ULTRASSONOGRAFIA
NO BRASIL
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Ciência e defesa profissional são
palavras-chaves do 17º Congresso
da SBUS-20 anos de vida
Profissionais que fizerem sua inscrição
concorrerão a um carro 0km, iPhone 5 e iPad4
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No período de 23 a 26 de outubro acontecerá o 17º
Congresso Brasileiro de Ultrassonografia da SBUS e o 9º
Congresso Internacional de Ultrassonografia da Fisusal,
no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.
Segundo o presidente Waldemar Naves do Amaral, o
encontro possui a finalidade de promover a ciência e
praticar a defesa profissional da ultrassonografia brasileira.
“Vamos comungar o individual ao coletivo e intensificar
a participação dos ultrassonografistas de todo o Brasil na
luta pelo reconhecimento de nossa especialidade”, afirma.
Os profissionais que fizerem sua inscrição concorrerão a
um carro 0km, iPhone 5 e iPad4. Valores promocionais
irão até o dia 30 de setembro.
Os cursos pré-congresso serão divididos nos módulos
Medicina Fetal, Vascular, Músculo Esquelético e Medicina
Interna. Os professores e convidados nacionais Sang
Choon Cha (SP) e Jorge Rezende Filho (RJ) ministrarão
mini-conferências que abordarão temas como DATN,
Transfusão Feto-Fetal, Infe cção Congênita e Feto

Centralizado. O goiano Monres José Gomes estará a
frente da tarde de 23 de outubro. Dentre os temas de
debate estão US na Patologia do Infrespinar e Redondo
Menor; e Tratamento das Lesões Ligamentares do
Cotovelo. O professor ainda comandará uma reunião
administrativa da Liga Brasileira de Ultrassonografia
Músculo-esquelética.
O congresso, que terá início na manhã no dia 24 de
outubro, terá os módulos Obstetrícia, Pequenas Partes,
Vascular, Músculo-esquelético, Pediatria, Medicina Interna,
Mama e Ginecologia. Além de mini-conferências de
professores gabaritados e de renome nacional e internacional,
o evento contará, ainda, com gincanas de casos clínicos,
Simpósio Ian Donald School, Simpósio da Sociedade IberoAmericana de Diagnóstico e Terapêutica Pré-Natal, e com as
conferências “Controvérsias científicas, religiosas e legais sobre
o princípio da vida humana: qual a importância da USG?”
e “Ressonância magnética e malformações fetais”. Ainda, na
programação, almoço com especialistas e cursos Hands-ON.
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