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 b Congresso SBUS 2012 será 
realizado em São Paulo
Especialistas encontrarão programação científica 

de alta qualidade e momentos de interatividade

O próximo congresso da Sociedade Brasileira de 
Ultrassonografia já possui data e local definidos. Especialistas 
de todo o Brasil se reunirão entre os dias 24 e 27 de outubro 
de 2012, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São 
Paulo, capital. “Estamos preparando um congresso que 
mesclará conhecimento científico de alto nível e momentos 
de interação e socialização entre os participantes”, caracteriza 
Waldemar Naves de Amaral, presidente da SBUS.

A programação científica está sendo preparada para 
esclarecer dúvidas e atualizar conhecimentos, contemplando 
as últimas novidades científicas e tecnológicas. “As aulas 
do congresso serão intensamente interativas e práticas”, 
esclarece Waldemar Naves. A programação social será 
detalhada de maneira que amplie a interatividade entre os 
congressistas. Segundo o presidente serão “realizados cafés 
da manhã, almoços e jantares com os convidados nacionais 
e internacionais para que os especialistas se unam e troquem 
informações importantes e relevantes para o desenvolvimento 
da ultrassonografia”.

São Paulo
A cidade de São Paulo, escolhida para sediar o Congresso 

SBUS 2012, é a maior capital do Brasil. Mundialmente 
conhecida, exerce significativa influência nacional e 
internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico 
ou político. Com uma paisagem urbanística altamente 
desenvolvida, São Paulo conta com diferentes pontos 
turísticos que alegram e acolhem seus visitantes. Destacam-
se importantes monumentos, parques e museus, como o 

Memorial da América Latina, o Museu da Língua Portuguesa, 
o MASP, o Parque Ibirapuera, o Jardim Botânico de São 
Paulo além da conhecida avenida Paulista, principal centro 
financeiro, cultural e de entretenimento da cidade.
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VIDA LONGA PARA SBUS
Só é possível avançar com a participação ativa de todos 

os ultrassonografistas brasileiros dentro desta nossa 

luta de defesa profissional e proteção científica.

Longevidade é o potencial de quão grande a vida pode se tornar. Na Grécia 
Antiga, especialmente entre os espartanos, a longevidade não ultrapassava os 20/25 
anos.

Na atualidade, a expectativa de vida média tende a se aproximar dos 85/90 anos. 
Esta “vida longa” se deve a um conjunto de ações que passa pelo saneamento básico, 
controle alimentar, conhecimento completo das doenças, com aplicação à população 
em geral de benefícios facilmente evidenciados. Todas estas atitudes tem como 
elemento central a tecnologia aplicada a ciência como verdade pura.

A ultrassonografia torna-se palpitante por congregar avanço tecnológico com a 
ciência médica, de aplicação populacional rápida e resultados imediatos. Portanto, no 
contexto desta “longa vida” com qualidade, a ecografia enquadra-se com perfeição 
atingindo a comunidade com êxito e respaldo sempre crescente.

Neste final de ano, queremos comemorar na SBUS o caminhar realizado até aqui, 
com um olhar para os próximos anos de perspectivas brilhantes (e hiperecongênicas). 
Porém, só é possível avançar com a participação ativa de todos os ultrassonografistas 
brasileiros dentro desta nossa luta de defesa profissional e proteção científica.

Assim, desejamos felicitar cada sbuseano com referência ao natal que se aproxima e 
com ano novo que já se apresenta deslumbrante. Desta forma, continuamos sonhando 
e trabalhando por uma SBUS forte e vibrante, que cumprindo o seu papel com justiça 
e serenidade terá “vida longa” e saúde para proteger seus associados de maneira 
permanente.

Waldemar naveS do amaral | Presidente da sBUs
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 b CCJC aprovou plano de carreira que 
agora será votado por deputados

câmara Federal votará PEc que prevê salário de r$ 15 mil para os 

médicos que atuam em serviço público, nas três esferas de poder

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
aprovou a admissibilidade da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 454/09, que cria a carreira 
de médico nos serviços públicos federal, estadual 
e municipal e estabelece a remuneração inicial da 
categoria em R$ 15.187,00, semelhante à remuneração 
de juízes e promotores.

O objetivo da proposta, de autoria dos deputados 
do DEM Eleuses Paiva (SP) e Ronaldo Caiado (GO), é 
criar uma carreira de estado para os médicos. O relator, 
deputado Mendonça Prado (DEM-SE), apresentou 
parecer favorável à proposta. Ele rebateu o argumento 
do voto em separado do deputado Luiz Couto (PT-
PB), segundo o qual o texto interfere em pressupostos 
constitucionais ligados à competência legislativa de 
estados e municípios.

De acordo com a PEC, a ascensão funcional do 

médico de Estado será realizada alternadamente pelos 
critérios de merecimento e antiguidade, considerando 
o aperfeiçoamento profissional, conforme normas 
estabelecidas pela Associação Médica Brasileira e pelo 
Conselho Federal de Medicina.

“Para se atingir níveis melhores na saúde do País, é 
preciso que o Estado apresente políticas consistentes para 
a reformulação das estruturas físicas e para a organização 
de um plano de carreira, cargos e salários que esteja à 
altura da grandeza da ação dos profissionais de medicina”, 
argumentou o relator Mendonça Prado.

Para ele, ao criar um piso salarial para os médicos, a PEC 
dá o primeiro passo para que também outros profissionais 
brasileiros sejam devidamente remunerados. A proposta será 
examinada por uma comissão especial e, depois, votada em 
dois turnos pelo Plenário, sujeita à aprovação de no mínimo 
três quintos dos 513 deputados.
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Presidente: Waldemar naves 
do amaral (Go) 

Pesquisador e orientador da Pós-
graduação Sensu Stricto (mestrado/
doutorado) em Ciências da Saúde da 
Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). Professor e 
coordenador da Pós-graduação Lato 
Sensu da Scholla Fértile da Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás. 
Presidente da Federação Internacional 
das Sociedades de Ultrassonografia 
da América Latina (Fisusal). Diretor 
científico da Sociedade Brasileira de 
Reprodução Humana.
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 b Diretoria executiva Nacional - 

triênio set/2011 a set/2014
conheça quem faz 

parte da chapa eleita

viCe-Presidente: sanG Choon Cha (sP) 
Ginecologista e obstetra. Professor titular de Ginecologia da Faculdade de 

Medicina de Santo Amaro, fez doutorado em Tocoginecologia pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e Pós-Doutorado pela Universidade 
Macgill no Canadá. Presidiu a Sociedade Brasileira de Medicina Fetal e a Sociedade 
Brasileira de Ultrassonografia. 

seCretÁria Geral: reGina 
mÁrCia Yoshiassú (sP) 

Possui título em ultrassonografia 
pelo American Institute of Ultrasound in 
Medicine e pelo Colégio Brasileiro de 
Radiologia. Atualmente, atua no Serviço 
de Ultrassonografia Marcelesa do Centro 
Diagnóstico Brasil e no Instituto Radiologia 
Hospital das Clinicas de São Paulo.

tesoUreiro Geral: rUi 
GilBerto Ferreira (Go) 

Professor  de Ginecolog ia  e 
Obstetrícia da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Goiás (FM-
UFG). Presidente Associação Médica de 
Goiás. Sub-chefe do Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia da FM-UFG.

1ª seCretÁria: maithe vendas 
Galhardo (ms) 

 Presidente da Sociedade Brasileira 
de Ultrassonografia - Regional Mato 
Grosso do Sul.

1º tesoUreiro: evaldo trajano 
de soUza Filho (dF) 

Presidente da Comissão Nacional 
de Ultrassonografia da Febrasgo. 
Presidente da Sociedade Brasileira de 
Ultrassonografia - Regional Distrito 
Federal.

diretor CientÍFiCo e 
CUltUral: FranCisCo maUad 
Filho (sP) 

T í tu lo  em U l t r a s sonog ra f i a 
Ginecológ ica e Obstétr ica pela 
Federação Brasileira de Ginecologia 
e Obstetrícia (Febrasgo). Professor 
Livre-Docente da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo. 

dir. de deFesa 
ProFissional: rosemeire 
Fernandes GarCia (sP) 

Pediatra e nefrologista infantil. 
Especializada em Ecografia Pediátrica. 
Médica responsável pelos exames 
de ultrassonograf ia da Unidade 
Neonatal do Hospital Escola da 
Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP).

dir. soCial de 
ComUniCaÇÃo: FaUsto César 
Ferreira BaPtista (Pr) 

 Presidente da Sociedade Brasileira 
de Ultrassonografia - Regional Paraná. 
Foi Diretor Clínico do Hospital Santo 
Antônio, em São Miguel Iguaçu, de 
1973 a 1986. 
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Realizações da SBUS em 2011
Congresso Teórico-Prático de Ultrassonografia em Goiânia
No período de 24 a 27 de março foi realizado, em Goiânia, o XVIII Congresso Teórico-Prático de Ultrassonografia 
da Fértile, com o apoio da SBUS. Simultaneamente, ocorreu o VIII Simpósio de Cirurgia Minimamente Invasiva 
e III Jornada Brasileira de Ultrassonografia Músculo Esquelética. O evento foi sediado no auditório do Conselho 
Regional de Medicina de Goiás (Cremego) e teve módulos em obstetrícia, ginecologia, ortopedia e cirurgia. 

curSo PErNaMBucaNo
A Associação Pernambucana de Ultrassonografia promoveu, no dia 26 de 
maio, o IV Curso SBUS de Atualização em Ultrassonografia em Ginecologia e 
Obstetrícia, dentro do 37º Congresso Pernambucano de Ginecologia e Obstetrícia, 
realizado de 26 a 28 de maio em Porto de Galinhas. Mais de 800 inscritos no 
congresso puderam atualizar seus conhecimentos em temas como Marcadores 
Ultrassonográficos de Parto Prematuro Extremo, Avaliação da Placenta Prévia por 
US, Avaliação Ecográfica da Cavidade Uterina, Ultrassonografia nas Patologias do 
Primeiro Trimestre e Ultrassonografia na Avaliação do Casal Infértil. 

Jornada matogrossense
No dia 28 de maio a SBUS-MT participou, em conjunto com a Samsung Medison e a Escola de 
Ultrassonografia de Ribeirão Preto, da XVI Jornada de Atualização em Ultrassonografia, em Cuiabá. 
Aproximadamente 35 inscritos, dentre clínicos, ultrassonografistas, ginecologistas-obstetras e 
radiologistas, debateram sobre patologias das carótidas e dos ombros, vitalidade fetal, tumores ovarianos 
e hipertensão portal, além de uma palestra de atualização entre medicina e marketing profissional.

JorNaDaS MiNEiraS
A Associação Mineira de Ultrassonografia teve intensa movimentação em 2011. 
Minas Gerais abrigou a II Jornada Sudeste de Ultrassonografia e a III Jornada 
Mineira de Ultrassonografia, nos dias 25 e 26 de novembro, em Belo Horizonte.
Outro fator que, certamente, refletirá positivamente na formação dos 
ultrassonografistas mineiros foi a implantação de um programa de cursos avançados 
em ultrassonografia no Hospital Regional de Betim, que é uma instituição de 
referência no Estado. Os cursos são ministrados de sexta a domingo, com número 
restrito de inscritos, com 50% da carga horária de prática com pacientes. Os sócios 

quites da SBUS têm 20% de desconto na inscrição. Os cursos oferecidos são musculoesquelético, carótidas e vertebrais, vascular 
periférico, doppler em medicina interna, transretal com biópsia, intervenção, mama, tireoide, abdome, fígado e rim.

Congresso paraibano
De 25 a 27 de agosto, a capital da Paraíba, Campina Grande, recebeu especialistas de toda a região nordeste 
para o II Congresso Internacional da Associação Paraibana de Ultrassonografia, IV Jornada Paraibana de 
Ultrassonografia e III Encontro de Clínicos e Ultrassonografistas da Paraíba. O evento contou com os professores 
doutores Mário Palermo e Dolores Monte Varela, ambos da Argentina; do professor da Universidade de São 
Paulo, presidente da Associação Paulista de Ultrassonografia e vice-presidente da Sociedad Ibero americana de 
Diagnostico y Tratamiento Prenatal, Francisco Mauad Filho; do professor de Radiologia da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da USP, Jorge Elias Júnior; e do professor da Escola de Ultrassonografia Ribeirão Preto, Jorge 
Garcia. Além destes, o congresso contou com a participação de vários palestrantes renomados da região nordeste.

coNgrESSo BraSiLEiro DE uLtraSSoNograFia
O XV Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, realizado de 21 a 
24 de setembro no Hotel Ceasar Businness em São Paulo, recebeu 
cerca de 1200 participantes e contou com conferencistas brasileiros, 
europeus e latinoamericanos. De acordo com Rosemeire Fernandes 
Garcia, membro da Comissão Organizadora, uma das novidades 
foi que o conteúdo resumido das aulas foi enviado antecipadamente 
por email aos especialistas, o que facilitou aos participantes estudar 
e participar mais ativamente das aulas e palestras. Para descontrair 
um pouco o clima formal característico deste tipo de evento, foram 
organizados momentos de lazer e aprendizado simultâneos. Alguns 
exemplos foram as gincanas de discussão de casos em que duas 
equipes de professores participaram de disputas perante a plateia e 
o almoço com os professores, oportunidades muito elogiadas pelos 
congressistas.

Nova diretoria Durante o XV CBUS, o ginecologista obstetra Waldemar 
Naves do Amaral assumiu a SBUS para um terceiro mandato, 
tendo comandado a entidade de 2003/2005 e 2005/2007. 
Reconhecido por sua atuação classista, Waldemar está 
empenhado em obter o controle financeiro da SBUS, para 
que as economias da entidade sejam transformados em 
benefícios reais para seus associados; em incentivar um 
número ainda maior de eventos regionais; em implementar 
o CBUS, para que se transforme em um congresso teórico e 
prático e garanta cada vez mais integração entre palestrantes e 
congressistas; em estreitar o relacionamento com as entidades 
maiores da medicina, CFM, AMB e FENAM, para assegurar 
a defesa profissional do ultrassonografista; em estimular a 
produção científica, especialmente de artigos originais, que 
serão publicados na Revista Brasileira de Ultrassonografia. 




