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Ultrassonografistas devem ficar
atentos aos sintomas da Zika
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microcefalia

b
questão de princípios

Waldemar naves do amaral | Presidente da SBUS

“O poder pelo poder”

c

É preciso, neste momento crítico, que uma elite
intelectual e ética possa vir nortear os rumos deste
Brasil democrata, trazendo aos trilhos do respeito, da
disciplina e da boa produção que tanto necessitamos
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“Crise política, moral e ética assolam este País sem perdão”, onde os 3 poderes da
democracia sucumbem sob a pressão do executivo, que domina e compromete as relações
institucionais, que deveriam ser equilibradas e paritárias.
Quando assistimos ao Partido dos Trabalhadores destruir entidades centenárias, com
desvios de dinheiro jamais visto antes, traz a sensação de desencanto com a administração
pública e a política.
Quando assistimos a um Congresso Nacional deficiente na qualidade intelectual
e moral da maioria de seus componentes, fica a sensação de desilusão pelo poder que
deveria garantir a boa legislação para a correta convivência social.
Quando assistimos ao poder judiciário, onde parte de seus componentes se colocam
a serviço da má conduta de um executivo deplorável, fica a sensação de que a verdade do
direito perde seu brilho cristalino.
É preciso, neste momento crítico, que uma elite intelectual e ética possa vir nortear
os rumos deste Brasil democrata, trazendo aos trilhos do respeito, da disciplina e da boa
produção que tanto necessitamos.
Daqui da SBUS, não compartilhamos do “tudo por dinheiro” e nem o “poder pelo
poder”, mas queremos hierarquia e decência nas coisas públicas para uma melhor
qualidade de vida para todos nós.

PROGRAME SUA AGENDA PARA OS CURSOS CETRUS
US Geral | Ginecologia e Obstetrícia | Ecocardiograﬁa e Ecograﬁa Vascular | RM e TC

CONHEÇA OS NOVOS
PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO
E CURSOS MODULARES:

COLPOSCOPIA E PTGI
ECOGRAFIA VASCULAR
COM DOPPLER
ECOCARDIOGRAFIA FETAL

PARA INFORMAÇÕES LIGUE E FALE COM A NOSSA EQUIPE

ATUALIZAÇÃO E PREPARATÓRIO
PARA PROVA DE TÍTULO EM RADIOLOGIA

0800-726-3944

OU

(11) 5070-6040

VISITE E DESCUBRA MAIS EM WWW.CETRUS.COM.BR

HISTEROSCOPIA

UNIDADES BH|RE|SP

NOVO SITE SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
MAIS MODERNO E COMPLETO
Anunciamos que o novo site de nossa
cooperativa já está no ar. Mais moderno
e inovador, o projeto foi planejado de
forma a facilitar a navegação e apresentar,
de uma maneira mais clara e eficaz a
nossa cooperativa bem como nossos
produtos e serviços.
Acesse e conheça o novo site:

www.unisicoob.com.br/unicentrobrasileira

c

balanço

b

SBUS empenhada na atualização
profissional de seus membros
O CBUS é uma das oportunidades dos profissionais de todo o Brasil
assistirem apresentações de pesquisas e de aprender até mesmo
coisas simples, como o manuseio de novos equipamentos

O evento maior da SBUS, o CBUS
atingiu a maioridade. Realizado no
Centro de Convenções Frei Caneca,
de 21 a 24 de outubro, a 19ª edição reafirma o que já é sabido: os
exames de ultrassonografia hoje se
constituem no segundo exame mais
solicitado, ficando abaixo apenas do
hemograma. E a ultrassonografia não
é puramente um método de imagem. Ela é considerada um híbrido
entre a clínica e a imagem por exigir
correlação de dados clínicos para a
interpretação das imagens, além de
interação entre médico e paciente
e foi definida pelo CFM como ato
médico, ou seja, só o médico pode
executar e dar o parecer técnico. Para
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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

sua execução é necessário preparo
do profissional quanto a técnicas e
procedimentos específicos.
E é por isso que a cada edição
o CBUS reúne milhares de participantes, dispostos a adquirirem novos conhecimentos. O evento tem
evoluído na mesma velocidade da
ultrassonografia brasileira, por isso
atualizar o conteúdo científico é uma
das maiores necessidades da área da
saúde. O CBUS é uma das oportunidades dos profissionais de todo o
Brasil assistirem apresentações de
pesquisas e de aprender até mesmo
coisas simples, como o manuseio de
novos equipamentos. A programação
científica deste ano teve um conteúdo
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muito bem selecionado e aprimorado,
reafirmando o evento como centro
de encontro dos ultrassonografistas.
Durante o evento foi lançado
ainda o livro Medicina Fetal – Atualidades e Perspectivas, com artigos
de profissionais da saúde de todo
o Brasil. Organizado pelos médicos
Maurício Saito, Roberto Cardoso,
Sang Choon Cha e Waldemar Naves
do Amaral, o livro reúne mais de 60
artigos sobre Ultrassonografia.
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Informações:

82 9.9946-5344 Ana Paula
contato@grupoamigo.com.br

HOTEL JATIÚCA - Av. Álvaro Otacílio 5500 Jatiúca
CEP: 57036-850 Maceió • Alagoas • Brasil

Sob coordenação do médico e professor
Pedro Pires, evento teve cerca de 140
inscritos e contou com palestrantes de
diversos estados brasileiros

Palmas
www.sotus.com.br

SIMED – Sindicato dos Médicos do Estado do Tocantins

20 e 21 de Maio de 2016

1ª JORNADA DE ULTRASSONOGRAFIA
EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
SBUS / SOTUS

1ª JORNADA DE ULTRASSONOGRAFIA
EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
SBUS / SOTUS
20 e 21 de Maio de 2016

Palmas

SIMED – Sindicato dos Médicos do Estado do Tocantins
www.sotus.com.br

PATROCÍNIO DIAMANTE:

PATROCÍNIO OURO:

Realização:
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SOTUS – Sociedade Tocantinense
de Ultrassonografia

Rua Teodoro Sampaio, 352 Conj. 53/54 - Pinheiros
CEP: 05406-000 - São Paulo - SP

Informações: 11 3081.6049 / 3081.6736

1ª JORNADA DE ULTRASSONOGRAFIA
EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - SBUS / SOTUS
20 e 21 de Maio de 2016
SIMED – Sindicato dos Médicos do Estado do Tocantins

Presidente da Jornada - Dr. Fabio Roberto Ruiz Moraes – Presidente da SOTUS – Sociedade Tocantinense de Ultrassonografia
Presidente de Honra - Dr. Adilson Cunha Ferreira
Presidente da SBUS – Sociedade Brasileira de Ultrassonografia - Dr. Waldemar Naves do Amaral
COMISSÃO CIENTÍFICA: Prof. Dr. Adilson Cunha Ferreira (SP) | Prof. Dr. Pedro Pires (PE) | Prof. Luciano Fleury (TO)
Prof. Dr. Waldemar, Naves do Amaral (GO) | Prof. Me. Fábio R. Ruiz de Moraes (TO)
Manha
08h30min-09h00min
09h00min-10h30min
09h00min-09h30min
09h30min-10h00min

10h00min-10h30min
10h30min-10h50min
10h50min-11h20min

11h20min-12h50min

11h20min-11h50min

11h50min-12h20min

12h20min-12h50min

12h50min-14h30min
14h30min-16h30min
14h30min-15h00min

15h00min-15h30min

15h30min-16h00min

16h00min-16h30min
16h30min-17h00min
17h00min-18h30min
17h00min-17h30min

SEXTA 20/05/2016
PROGRAMAÇÃO: TEMAS/PALESTRANTES
Inscrições e retirada do material.
Presidente: Dra. Daiane Tavares dos santos (TO)
Secretário: Dr. William Barros Fraga (TO)
Erros usuais em ultrassonografia.
Prof. Dr. Waldemar Naves do Amaral
Rastreamento da pré-eclâmpsia no primeiro
trimestre.
Dr. Jorge Telles (RS)
Ultrassonografia 3D / 4D em ginecologia e
obstetrícia
Prof. Dr. Adilson Cunha Ferreira (SP)
DISCUSSÃO
COFFEE BREAK
Sorteio do Tratado de Ultrassonografia I –
Ginecologia e Obstetrícia
Presidente: Dra. Dirce Naomi Okatani (TO)
Secretário: Dra. Joana Darque Ferreira Macedo
(TO)
Doppler obstétrico na vitalidade fetal. Como
Interpretar?
Prof. Dr Pedro Pires (PE)
Critérios USG atuais de inviabilidade no primeiro
trimestre. Como Interpretar?
Prof. Dr. Adilson Cunha Ferreira (SP)
DISCUSSÃO
Sorteio do Tratado de Ultrassonografia II –
Medicina Interna
Sorteio de 1 (uma) inscrição para o 20º Congresso
Brasileiro da SBUS
ALMOÇO
Presidente: Dr. Arnon Coelho Bezerra (TO)
Secretário: Dr. Glauco Miranda (TO)
Avaliação do DIU. Estado da arte.
Prof. Dr. Adilson Cunha Ferreira
Marcadores ecográficos de aneuploidias
no exame de 11+0 a 13+6 semanas: Como
interpretar?
Dr. Pedro Pires (PE)
Patologias miometriais e endometriais: O que é
preciso saber?
Prof. Dr. Adilson C. Ferreira (SP)
DISCUSSÃO
Sorteio do Tratado de Ultrassonografia III
Pediatria e Estruturas Superficiais
COFFEE BREAK
Presidente: Dr. Getúlio Poletto Pimentel (TO)
Secretário: Dr. Everson Luiz Azevedo Carlos (TO)
USG morfológica do Primeiro trimestre. O que
devemos avaliar?
Dr. Evaldo Trajano(DF)
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Prazo para o envio de trabalhos
Inscrição: Até 31 de março 2016:
Membro SBUS
Médicos Residentes e Pós-Graduandos em USG
Estudantes de medicina
Outros profissionais

IMPRESSO

USG morfológica do Segundo trimestre. O que
devemos avaliar?
Dr. Waldemar Naves do Amaral(GO)
DISCUSSÃO
18h00min-18h30min Sorteio do Tratado de Ultrassonografia IV –
Anomalias Fetais
ABERTURA:
A FEDERADA SBUS TOCANTINS: Unir para
fortalecer
A SBUS e a ultrassonografia no Brasil hoje
18h30min-19h00min Dr. Fabio Roberto Ruiz Moraes
Presidente SOTUS
Prof. Dr. Waldemar Naves (GO)
Presidente SBUS
Sorteio de 1 (uma) inscrição para o 20º Congresso
Brasileiro da SBUS
SÁBADO 21/05/2016 - MANHÃ
Presidente: Dr. Sebastião Luiz da Silveira (TO)
08h30min-10h00min
Secretário: Dr. Valdir Francisco Odorizzi (TO)
Como identificar Endometriose no USG?
08h30min-09h00min
Dr. Luciano Fleury (TO)
DNA fetal no sangue materno. Quando indicar?
09h00min-09h30min
Dr. Evaldo Trajano(DF)
Massas anexiais: um desafio!
09h30min-10h00min
Prof. Dr. Adilson Cunha Ferreira (SP)
DISCUSSÃO/Demonstração Prática
10h00min-10h30min Sorteio do Tratado de Ultrassonografia I –
Ginecologia e Obstetrícia
10:30-11:00 h
COFFEE BREAK
Presidente: Dr. José Manoel Batista dos Santos
(TO)
11h00min-11h30min
Secretário: Dra. Jeoni Gomes dos Santos (TO)
Mensuração do colo uterino por via vaginal no
rastreio do parto pré-termo
11h00min-11h30min
Dr. Jorge Telles (RS)
Ultrassom na urgência ginecológica.
11h30min-12h00min
Prof. Dr. Adilson Cunha Ferreira
Desmistificando a Avaliação do coração Fetal
12h00min-12h30min
Dr. Evaldo Trajano(DF)
Gincana com - Discussão de casos clínicos
Dr. Adilson C. Ferreira (SP)
12h30min-13h30min Dr. Jorge Telles (RS)
Dr. Pedro Pires (PE)
Dr. Evaldo Trajano(DF)
ENCERRAMENTO
Dr. Fabio Roberto Ruiz Moraes / Presidente
SOTUS
13h30min
Sorteio do Tratado de Ultrassonografia IV –
Anomalias Fetais
Sorteio de 1 inscrição para o Simpósio de
Medicina Fetal da SBUS
Sorteio de 1 brinde da UNICRED
17h30min-18h00min

31/03/2016
R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 50,00
R$ 200,00

Após
Membro SBUS
Médicos Residentes e Pós-Graduandos em USG
Estudantes de medicina
Outros profissionais

01/04/2016
R$ 200,00
R$ 150,00
R$ 100,00
R$ 250,00

b
evento

c

SBUS-MT realiza XII Jornada de Atualização de
Ultrassonografia e Ginecologia Obstetrícia
O encontro ocorreu no dia 28 de novembro e teve como principal objetivo levar aos
participantes uma visão mais específica da ultrassonografia com enfoque no dopller

c

ensino

b

Atualização Ecográfica em Ginecologia e Obstetrícia foi o principal
tema da XII Jornada Atualização de
Ultrassonografia em Ginecologia Obstetrícia – Regional SBUS Mato Grosso,
realizada no dia 28 de novembro, no Ho-

tel Deville, em Cuiabá-MT. O encontro,
que teve em torno de 40 inscritos, foi
direcionado a clínicos, ultrassonografistas,
ginecologistas-obstetras e radiologistas.
O objetivo da Jornada, segundo o
presidente da Sociedade Brasileira de
Ultrassonografia (SBUS-MT), Agnaldo
Cesário da Silva, foi levar aos participantes uma visão mais específica
da ultrassonografia com enfoque ao
doppler: obstétrico (vitalidade fetal,
massas ovarianas) e a atualização em
ginecologia englobando a reprodução
humana. “Nós tivemos a oportunidade
de discutir patologias ginecológicas e
obstétricas como cardiopatia, tumores
ovarianos e avaliação ecográfica das
gestantes hipertensas e diabéticas. Essa
jornada foi extremamente importante

Cetrus abre três novas pós-graduações em 2016
Ecocardiografia Fetal, Ecografia Vascular com Doppler e Colposcopia complementam quadro de
cursos oferecidos para especialização de médicos nas três unidades: São Paulo e Belo Horizonte

2015
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Referência no ensino de Diagnóstico por Imagem, o
Cetrus amplia ainda mais suas especializações em três novos
cursos de pós-graduação que visam habilitar médicos para
a realização de exames de Ecocardiografia Fetal, Ecografia
Vascular com Doppler e Colposcopia.
Com coordenação da professora Marina M. Zamith, o
curso de Ecocardiografia Fetal realizado na unidade São Paulo tem como objetivo desenvolver as técnicas de avaliação
do coração no feto utilizando o ultrassom para rastrear e
diagnosticar os defeitos cardíacos e as alterações funcionais
na fase intrauterina. Mais que só a interpretação das imagens,
o aluno irá desenvolver também o raciocínio hemodinâmico
necessário ao diagnóstico e eventuais condutas. Desde as
primeiras aulas, o curso mescla aulas teóricas às práticas,
em exames realizados em vários tipos de equipamentos e
novas tecnologias de 3D e 4D.

dezembro de

para que os profissionais pudessem
renovar os conhecimentos em pontos
cruciais da medicina atual”, diz Agnaldo.
Conforme afirma o presidente da
SBUS federada Mato Grosso, a Jornada foi um sucesso. “Apesar das longas
distâncias do estado, fiquei muito
contente porque tivemos colegas de estados vizinhos como Rondônia e Mato
Grosso do Sul. Além disso, os profissionais tiveram uma aprendizagem
rica em conhecimentos atualizados e
especializados. Enfim, a Jornada foi um
sucesso total!”.
A XI I Jornada Atualização de
Ultrassonografia em Ginecologia Obstetrícia contou ainda com as palestras
dos especialistas Francisco Mauad, Aldair
Cotec e Anselmo Verlangiere.

Já a pós-graduação em Colposcopia e PTGI, na unidade
Cetrus em São Paulo, coordenada pelo ultrassonografista
Flávio Zucchi, foi estruturada em 12 módulos para serem realizados em três dias, uma vez por mês, em aulas expositivas,
exames demonstrativos, realização de exames supervisionados, discussão de casos clínicos e a elaboração de laudos de
exames. O conteúdo incluirá os principais tópicos da área de
atuação com ênfase no estudo do diagnóstico e no tratamento
das patologias do trato genital inferior.
Completando a grade de novidades, a Pós-Graduação em
Ecografia Vascular com Doppler na unidade do Cetrus em Belo
Horizonte foi baseada no estudo das doenças cerebrovasculares,
arteriais e venosas periféricas, ultrassonografia vascular abdominal,
fístulas arteriovenosas e perspectivas futuras da área. Para este curso,
o programa foi dividido em 12 módulos, realizados em um fim de
semana por mês. A coordenação é do Dr. José Olímpio Dias Junior.
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Jorge Telles | Diretor de Comunicação da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia

Epidemia de microcefalia ou de
uma doença infecciosa?
Precisamos estar atentos, pois enfrentamos uma epidemia sim, mas não se trata apenas
de um surto ou epidemia de uma malformação isolada, pois a microcefalia é o resultado
ou sequela do processo destrutivo do tecido nervoso, causado por esse agente infeccioso
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O Ministério da Saúde reconhece que estamos vivendo uma
epidemia. Isso se deve ao acentuado número de fetos e neonatos
com microcefalia, observados especialmente no nordeste do país,
superando 1000 casos. A Sociedade Brasileira de Ultrassonografia
(SBUS) está alertando para o fato de estarmos enfrentando, na
verdade, uma epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada
possivelmente por um vírus com tropismo pelo sistema nervoso
central, que provoca uma grave encefalopatia.
Os exames de imagem, especialmente a Ultrassonografia, constatam que há uma acentuada destruição do Sistema Nervoso dos
bebês acometidos. A etiopatogenia da microcefalia sugerida é uma
encefalite, que leva a lesões destrutivas do cérebro, decorrentes do
processo inflamatório infeccioso num órgão em formação. A lesão
destrutiva do cérebro não permite o seu crescimento adequado
(microcefalia) e a falta de crescimento cerebral não estimula o
crescimento craniano que é o que medimos na ultrassonografia
e no recém-nascido.
Os médicos brasileiros e as entidades médicas estão concentrando
esforços para descobrir o real agente etiológico desse processo, que
parece ser o Zika Vírus, a forma de transmissão, a virulência do vírus

e qual o perfil dos indivíduos infectados. Já identificamos que ele
acomete gestantes provavelmente no primeiro trimestre de gestação.
Há suspeita que possa também atingir outros grupos de seres humanos, incluindo adultos.
Dessa forma, precisamos estar atentos, pois enfrentamos uma
epidemia sim, mas não se trata apenas de um surto ou epidemia de
uma malformação isolada, pois a microcefalia é o resultado ou sequela
do processo destrutivo do tecido nervoso, causado por esse agente
infeccioso. A relativa baixa velocidade de disseminação, mas crescente,
da doença para outras regiões se deve à forma de contagio, presumivelmente pelo mosquito.
Assinalamos que o médico Ultrassonografista ou especialista em
Medicina Fetal tem condições de identificar sinais ultrassonográficos
do comprometimento fetal. Devido ao aparecimento tardio, em muitos
casos, sugere-se especial atenção dos colegas nos exames morfológicos
fetais no segundo e terceiro trimestres. Por hora, recomendamos a todos,
particularmente às grávidas no primeiro trimestre de gestação, que
usem repelentes e qualquer gestante que apresente lesões pelo corpo
com prurido que procurem seu médico pré-natalista imediatamente
para avaliação e recomendações particularizadas.

Medicina Fetal
Ano l - Fundamental

Oferecer um aprendizado racional e prático de
Medicina Fetal, para que seja aplicado no dia a dia do
consultório.

Proﬁssional médico, que atua direta ou indiretamente
com Medicina Fetal e deseja obter conhecimentos
fundamentais nessa área. Destina-se também para
aqueles que desejam preencher o pré-requisito para
realizar o Ano II - Avançado.
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