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Waldemar naves do amaral | Presidente da sBUs

Em busca dE 
dEmocracia original

Os seres humanas são divididos em dois grandes grupos, os 
que fazem e produzem, e os que assistem. Fazer é concepção 
própria de cada cidadão, assim como assistir, pressuposto 
próprio de nascimento ou estímulo ambiental. A democracia é, 
sem dúvida, o regime de governo mais apropriado nas relações 
comunitárias e tem o dever de trazer os melhores benefícios da 
tecnologia e do conhecimento aplicados à população.

No entanto, quando governos usam da democracia 
original, de natureza grega e nobre, com fins básicos de 
conseguir a manutenção do poder, a todo e qualquer 
custo, ela perde seu brilho original. Neste momento, em 
direções nacionais e regionais do Brasil, é preciso cuidado na 
observação do preceito democrático do Estado de Direito que 
vive-se o país neste momento.

A manutenção do poder pelo poder é dramático e extrapola 
os limites do convencional e do desejável para a sociedade 
brasileira. O cuidado do governo que possa traduzir em 
resultados não tão de redução de diferenças sociais, não tão 
de produção permanente e crescente, não tão de aplicação 
e investimento em conhecimento humano para levar o 
conhecimento absolvido de volta a população. Este tipo de ação 

limita o resultado de planos e ações de governo. Fica, assim, o 
desejo que o Brasil permaneça como Estado Democrático de 
Direito assim como os gregos em sua origem o definiram. O 
poder pelo poder deve ser considerado uma condição espúria 
quanto a sociedade brasileira. 

Passamos pelo primeiro turno das eleições, no dia 5 de 
outubro. Que no dia 26, no segundo turno, que possamos 
interferir no resultado da eleição da presidência do Brasil de 
maneira mais decente e coerente, pensando na democracia 
como vitrine.

Gostaríamos de convocá-los para o Congresso Brasileiro 
que se realizará em São Paulo, no Centro de Convenções Frei 
Caneca, de 22 a 25 de outubro. Faremos um investimento 
na ciência médica ao mesmo tempo que intensificaremos a 
defesa profissional da classe médica. Fomentaremos, ainda, a 
aproximação das pessoas que é um dever da SBUS.

Desta forma, queremos permanecer com a Sociedade 
Brasileira de Ultrassonografia como nossa tenda de trabalho e 
proteção para que possamos alcançar resultados tanto setoriais 
quanto coletivos da melhor forma possível para a classe médica 
e para todo o povo brasileiro.

E GARANTA SUA FATIA DE RESULTADOS,
ALÉM DOS MELHORES SERVIÇOS PARA

QUEM É DONO.

CONCENTRE SUA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA COOPERATIVA

E GARANTA SUA FATIA DE RESULTADOS,
ALÉM DOS MELHORES SERVIÇOS PARA

CONCENTRE SUA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA NA COOPERATIVA

FAZ SENTIDO OPERAR
COM UMA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA QUE É SUA.

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.

WWW.UNICREDGYN.COM.BR

E GARANTA SUA FATIA DE RESULTADOS,
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É com grande alegria que a Sociedade Brasileira de 
Ultrassonografi a recebe médicos de todo território nacional 
para a 18ª edição do Congresso e, ainda, para o 10º Congresso 
Internacional de Ultrassonografi a da Fisusal. Estão reunidos, de 
22 e 25 de outubro, em São Paulo, mais de 150 conferencistas 
de renome nacional e internacional que, certamente, 
promoverão debates de alto nível científi co.

Durante o evento, os participantes se depararão com 
novidades, atualização e os avanços da área, acrescentando 
novos conhecimentos para a prática diária. O encontro 
contará com a presença do presidente da Associação 
Médica Brasileira, Florentino Cardoso, além do senador e 
médico Ronaldo Caiado.

Na programação, temas variados inseridos nos módulos 
Ginecologia, Obstetrícia, Medicina Interna, Câncer de 
mama, Musculoesquelética e Pediatria. Além de palestras, 
acontecerão mini-conferências, sessões Hands-on e 
interativas. Ao fi nal, serão sorteados um iPhone 5S, um 
iPad 4 e um carro 0km. 
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congresso brasileiro de 
ultrassonografia
Encontro contará com a presença 

do presidente da Associação Médica 

Brasileira, Florentino Cardoso e do 

senador e ortopedista Ronaldo Caiado

nova diretoria
No último dia de Congresso será realizada a eleição da 

nova diretoria da SBUS, com chapa única.
Associados, participem da votação!
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Presidência do cBr 
O trabalho que nos espera é 

árduo, porém gratificante. Gostamos 
da atividade associativa e isso nos 
permite realizar um trabalho bem feito 
e com prazer. Formamos um bom 
grupo, com profissionais preparados e 
dispostos a somar. Certamente nossa 
equipe é ímpar.

Abaixo, citamos alguns dos nossos 
projetos:

- Programa de Acreditação em 
Diagnóstico por Imagem (PADI). Vemos 
a Acreditação como algo irreversível. 
Certamente, para a nossa classe é mais 
benéfico um programa do CBR do 
que um programa de outra instituição, 
que não tenha experiência e vivência 
com a imaginologia brasileira. Temos 

Presidente eleito 
do cbr defende 
união entre as 
entidades
Grande referência da radiologia mundial, Antônio Carlos Matteoni 

de Athayde é um dos palestrantes do 18º Congresso Brasileiro de 

Ultrassonografia. Eleito novo presidente do Conselho Brasileiro 

de Radiologia (CBR), biênio 2015/2016, Matteoni é preceptor do 

Serviço de Bio-Imagem do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal da Bahia e possui Visiting Fellowship no Serviço de 

Radiologia do New York University Medical Center. O especialista, 

que tomará posse em 1º de janeiro de 2015, detalha alguns dos 

seus projetos frente a presidência do CBR e ressalta a importância 

da participação dos médicos em eventos científicos para o 

aperfeiçoamento da Medicina.

trabalhado com afinco e estamos 
buscando um projeto que contemple 
do pequeno ao grande serviço, que seja 
de inclusão para a classe. Provavelmente 
será implementado em 2015.

- PL 3661. Estamos atentos e 
caminhamos para um consenso que 
será o melhor para todos.

- Estreitar mais as relações com as 
demais Sociedades, como a Medicina 
Nuclear e a SBUS, desta maneira, 
consertando erros cometidos no 
passado, alheios a nossa vontade.

- Realizar melhorias na prova de 
Título de Especialista.

congresso sBUs
Uma das palestras abordará um 

tema extremamente “up to date”, 

que será a próstata. Falaremos sobre 
elastografia e contraste. A elastografia 
que trabalho, a “shear wave”em tempo 
real, é uma técnica que me fascina. 
Desde junho de 2013 trabalho com 
o procedimento e estou obtendo 
resul tados excelentes ,  os quais 
demonstrarei no congresso. 

agradecimento
Gostaria de agradecer a oportunidade 

de ocupar este espaço, assim como 
agradecer todo o apoio recebido da 
SBUS por meio da sua diretoria e dos 
membros durante a campanha. Com 
certeza nossa vitória foi uma soma 
de várias parcelas e a da SBUS foi 
extremamente significativa. Mais uma 
vez, obrigado a todos.
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nomes da ultrassonografia para 
debater medicina Perinatal

Presidente da SBUS ministrou aulas 

sobre os temas Importância do Doopler 

na Pré-eclâmpsia e Toxoplasmose e 

Gravidez – Procedimentos Invasivos

O presidente da Sociedade Brasileira de 
Ultrassonografia, Waldemar Naves do Amaral, 
foi um dos palestrantes internacionais do 8º 
Congresso Mundial de Medicina Perinatal, 
realizado no período de 3 a 6 de setembro, 
em Cancún, México. O médico debateu 
sobre a Importância do Doopler na Pré-
eclâmpsia e, ainda, Toxoplasmose e Gravidez 
– Procedimentos Invasivos.

Para Waldemar do Amaral, a oportunidade de 
estar entre os grandes nomes da ultrassonografia 
mundial foi única e valorosa. “As discussões 
foram profundas e de alto valor científico, 
o que proporcionou grande aprendizado”, 
argumenta. Para ele, a ultrassonografia brasileira 
se iguala às grandes potências mundiais. 
“Temos, no Brasil, professores capacitados 
que agregam à especialidade alto nível. Somos 
referência”, salienta.

Além do presidente da SBUS, ainda 
palestraram os brasileiros Francisco Mauad 
(Ultrassom Genético e Centralização da 
Circulação: mito ou realidade?), Renato 
Augusto Moreira de Sá (Realidades e Mitos 
dos Marcadores do Sofrimento Fetal; e 
Obesidade Materna e Desnutrição São 
Fatores de Risco Para Novas Gerações), 
Maicon Falavigna (Organizando Programas 
Nacionais para Diabetes e Gravidez) , 
Eduardo Fonseca (A Progresterona para a 
Prevenção do Parto Prematuro), e Antônio 
Gadelha (Doopler Uterino no Primeiro e 
Segundo Trimestre de Gravidez). Waldemar naves do amaral ao lado 

do alemão erich saling que debateu as 
Perspectivas do Perinatal na medicina

Francisco maUad e 
antÔnio gadelha
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Cuiabá receberá, nos dias 14 e 15 de novembro, a XI Jornada Atualização em 
Ginecologia e Obstetrícia da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia Regional 
Mato Grosso. Na programação científica, temas como Responsabilidade Civil 
Médica, Vitalidade Fetal e Doppler, Coração Fetal, USG em Uroginecologia, 
Ultrassonografia e Genética, e USG na Gestante Diabética e Hipertensa. Para 
outras informações, ligue (11) 3081-6049 ou envie email para sbus@sbus.org.br.

Jornada da SBUS 
em Mato Grosso

PRé-EClâMPSIA NO 1° TRIMESTRE SERá 
TEMA DE CONGRESSO EM DEzEMBRO A cidade de São Paulo será sede do 7º Congresso Cetrus de 

Ultrassonografia (Concetrus) e do 2° Encontro Internacional de 
Medicina Fetal que acontecerá nos dias 5 e 6 de dezembro. O 
evento contará com a presença dos especialistas Jan Deprest, 
referência em Medicina Fetal e Diana Bianchi em Diagnóstico 
Pré-natal, e será realizado no Centro de Convenções Rebouças 
onde abordará temas como Contrastes Ultrassonográficos e 
Rastreamento de Pré-eclâmpsia no 1° Trimestre. As inscrições 
podem ser realizadas diretamente no site concetrus.com.br ou pelo 
telefone (11) 5060-7040. As vagas são limitadas e os valores para 
inscrição podem ser realizadas a partir de R$250,00. Todos os 
associados da SBUS possuem desconto. 
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Nos dias 19 e 20 de setembro, foi realizado o I Simpósio 
de Ultrassonografi a em Ginecologia e Obstetrícia do Acre, 
juntamente com o II Simpósio de Reprodução Humana do 
Acre, no auditório da Unimed, em Rio Branco. 

Na ocasião, foram apresentados temas como Mioma 
e Infertilidade, Preservação da Fertilidade, Centralização 
Cerebral Fetal, Ultrassonografia em Uroginecologia e 
Ultrassonografia na Endometriose. O encontro teve a 
participação dos professores Antônio César Paes Barbosa 
e Francisco Mauad Filho, que proferiu a conferência de 

c
 e

V
e

n
t

o
 b acre recebe 

ultrassonografistas 
de todo brasil para 
simpósios científicos

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 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

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 Paula machado, lara 

leão e mariah barros
arte Final: Vinicius carneiro e 

Thálitha miranda
Fotos: arquivo sbus

comercial: Keilla regina

(62) 3224-3737 |
WWW.CONTATOCOMUNICACAO.COM.BR

abertura, mostrando dados a respeito do mercado brasileiro 
de ultrassom.

Ao final do primeiro dia de encontro, foi realizada 
sessão de Fundação do Capítulo da Sociedade Brasileira 
de Ultrassonografi a, com a posse da primeira diretoria. Os 
presentes tornaram-se membros fundadores da Associação 
de Ultrassonografi a do Acre (AcreUS). No segundo dia de 
programação, Francisco Maud sorteou duas inscrições para 
o Congresso Brasileiro de Ultrassonografi a. 

Confi ra as fotos:
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O Presidente da SBUS – Sociedade Brasileira de Ultra-Sonografi a, 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 reunirem-se em Assembléia 
Ordinária, a ser realizada durante XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE ULTRASSONOGRAFIA, no dia 25 de Outubro 
de 2014 (sábado), em primeira convocação às 12h30min, com a maioria dos associados, ou em Segunda convocação 
com qualquer número de presente, meia hora após, no Centro de Convenções Frei Caneca - Rua Frei Caneca n.º 569 
– 4º pavimento – Bela Vista – São Paulo – SP –Brasil, com direito a votar, para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

A - Em Regime de Assembléia Geral Ordinária
  
- RELATÓRIO DA SECRETARIA
- RELATÓRIO DA TESOURARIA
- ACORDO SBUS/CBR
- OUTROS ASSUNTOS
- ELEIÇÃO DIRETORIA SBUS
- POSSE DA NOVA DIRETORIA

São Paulo, 06 de Agosto de 2014.

Dr. Waldemar Naves do Amaral
Diretor Presidente da SBUS

sociedade Brasileira de UltrassonograFia (sBUs)
cnPJ. 73.525.594/0001-28

edital de convocaÇÃo n.º 02/2014
assemBlÉia ordinÁria
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nova diretoria toma 
posse no conselho 
Federal de medicina

Presidente da SBUS, Waldemar Naves do Amaral, 

esteve presente na cerimônia de posse em Brasília

Os novos conselheiros da gestão 2014-2019 tomaram 
posse nesta quarta-feira (1º de outubro) em uma cerimônia 
administrativa na sede do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), em Brasília (DF). O ato marcou a despedida da 
gestão 2009-2014, sob presidência de Roberto Luiz d’Avila. 
Na ocasião, também foi eleita a nova diretoria da entidade. 
O conselheiro que representa Pernambuco no Conselho 
Federal, Carlos Vital Corrêa Lima, foi eleito o novo presidente.

Também foram eleitos o 1º vice-presidente Mauro Luiz 
de Britto Ribeiro (Mato Grosso do Sul); o 2º vice-presidente 
Jecé Freitas Brandão (Bahia); o 3º vice-presidente Emmanuel 
Fortes Silveira Cavalcanti (Alagoas); o secretário-geral 
Henrique Batista e Silva (Sergipe); o 1º secretário Hermann 
Alexandre Vivacqua von Tiesenhausen (Minas Gerais); e 
o 2º secretário Sidnei Ferreira (Rio de Janeiro). Integram 
ainda a nova diretoria o tesoureiro José Hiran da Silva Gallo 
(Rondônia); o 2º tesoureiro Dalvélio de Paiva Madruga 
(Paraíba); o corregedor José Fernando Maia Vinagre (Mato 
Grosso) e o vice-corregedor Celso Murad (Espírito Santo).

A Comissão de Tomada de Contas do CFM será composta 
por Cláudio Balduíno Souto Franzen (Rio Grande do Sul), 
Lúcio Flávio Gonzaga Silva (Ceará) e Donizette Dimer 
Giamberardino Filho (Paraná). Salomão Rodrigues Filho e 
Lueiz Amorim Canêdo são os representantes de Goiás no 
Conselho Federal de Medicina.

encontro nacional 
Após a posse dos novos conselheiros, o grupo se dirigiu 

para a sede da Associação Médica de Brasília (AMBr), 
onde aconteceu o II Encontro Nacional dos Conselhos de 
Medicina do Ano de 2014 – evento tradicional realizado 
duas vezes ao ano. A programação incluiu temas como 
Os Descaminhos da Saúde Pública no Mundo, Doenças 
Raras/Medicamentos Órfãos, Preservação da Autonomia 
Profissional Diante de Políticas Públicas Recessidas, e 
Fiscalização nos CRMs.

FOnte: POrtaL dO CFM

Waldemar naves do amaral com 
salomÃo rodrigUes Filho e etelvino 
trindade , presidente da Febrasgo

Waldemar naves do amaral com iram 
galo e salomÃo rodrigUes Filho





CADASTrE-SE 
E ASSISTA A uma 
aula grátis!

Fetus. Especialista em formar os melhores especialistas.

ano i - Fundamental ano ii - avançado

12 meses

Conheça nossos 
outros cursos:

• valores especiais para matrículas antecipadas e ex-alunos da fetus •

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

ESColha quem é referência
em medicina fetal

• PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU •
MEDICINA FETAL

12 meses

50% a distância 

Prática de procedimentos invasivos 1 fim de semana por mês

Reconhecido pela 
FEBRASGO, CBR, SBUS 
e acreditado pela CNA

Turmas reduzidas 
para um melhor 
aprendizado

Discussões de casos 
com ensino de 
raciocínio clínico

Material digital com 
apostilas atualizadas

Coordenação Geral: prof. Eduardo Isfer
Obstetra especialista em Medicina Fetal pela Maternité 
Port-Royal e pelo Institut de Puericulture de Paris. 
Membro efetivo e Presidente do 28th Annual Meeting - 
The International Fetal Medicine and Surgery 
Society (IFMSS) - Brazil, 2009.

Av. Prof. Alfonso Bovero, 130 - Perdizes
São Paulo/SP | (11) 3864-6458

secretaria@fetus.com.br | Acesse: fetus.com.br


