GRAVAÇÃO DE VÍDEOS ONLINE
PARA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA
• Aumento de lucratividade nos exames obstétricos
• Liberação imediata da sala de exames
• Divulgação da clínica nas plataformas digitais
• Facilidade na entrega da gravação
• Suporte técnico gratuito
• A paciente pode comprar o vídeo diretamente
pelo site da BabyClick.

Elimine o DVD e não tenha retrabalhos
nem constrangimentos por erros de gravação.

(51) 8266-1144

(11) 3042-2996

Mais informações:

www.babyclick.com.br

palavra do presidente

WALDEMAR NAVES DO AMARAL
PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ULTRASSONOGRAFIA (SBUS)

A boa gestão com
combate à corrupção
é a grande saída
“A alternância de poder, quando o poderoso é mau gestor e corrupto
é interessante; mas quando o contrário, é desinteressante”, diz a Cartilha
da Boa Gestão.
Neste momento, onde o Brasil trilha uma saída do caos (político, financeiro
e institucional) promovido pelo governo esquerdista do PT, é necessário ver
que o caminho parece errático, contudo é o melhor que temos.
Os quatro mandatos (Lula e Dilma) fizeram o que tinha de pior na gestão
pública, na corrupção e na destruição de instituições centenárias e dos valores
racionais. Trouxeram a sensação de situação caótica absoluta, desespero,
desesperança e que tínhamos chegado ao fundo do poço.
Por outro lado, aqui na SBUS, continuamos trabalhando arduamente com
o sentimento de que a produção (acadêmica/científica/ revistas e livros)
é a grande saída com benefício para o povo. Daí, o crescimento torna-se
expressivo em todos estes setores.
Assim, o caminho da produção da boa gestão com combate à corrupção
(cancerígena) deve ser o nosso norte no sentido de proteção integral ao coletivo.
Neste sentido, venham e participem ativamente da vida Sbuseana
(congressos/ revistas/ posição política) garantindo um futuro crescente para
a ultrassonografia brasileira.
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paraná

Qualidade na programação científica
e noite cultural marcam a IV Jornada
Paranaense de Ultrassonografia
Com a missão de discutir temas extremamente pertinentes e atuais da ultrassonografia e demais áreas de atuação,
com apresentação das mais recentes técnicas e evidências
científicas, foi realizada, no dia 31 de março e 1 de abril, a
IV Jornada Paranaense de Ultrassonografia da SBUS. Ao
todo, foram 150 participantes de diversas cidades do Paraná
e Estados vizinhos como Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, além de outras Federadas como Minas Gerais e Goiás.
Com uma programação vasta e atualizada, o encontro
contou com a presença de professores locais e oito especialistas nacionais. “Foi um evento brilhante, com programa
científico de altíssimo nível graças ao grau excepcional
dos professores presentes. Além da atualização científica,
os colegas tiveram a oportunidade de rever amigos e confraternizarem”, contextualiza a médica ultrassonografista
Rejane Maria Ferlin, presidente da Federada do Paraná.
Após um dia de intensa atividade científica, os professores,
congressistas e acompanhantes tiveram a oportunidade, no
primeiro dia da jornada, de desfrutarem do show de James
Taylor e Elton John na Pedreira Paulo Leminski. “Foi uma
noite inesquecível”, comemora a ultrassonografista.

professores durante o show do elton John - curitiba
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professor antonio hélio oliani coordenando mesa durante a
Jornada paranaense

grupo de professores da Jornada paranaense reunidos no hall do hotel

cIêncIa
Dentre os temas discutidos no
programa científico estavam o papel
da ultrassonografia na avaliação da
puberdade precoce, das patologias
renais no recém-nascido, do abdome
agudo, da tireoide e das massas renais.
Foram abordados ainda a ultrassonografia na avaliação da doença inflamatória pélvica, endometriose profunda,
malformações uterinas, restrição do
crescimento fetal, alterações miometriais e endometriais, ovários policísticos e gemelaridade.
Destaque para o debate de temas
atuais e polêmicos como A Responsabilidade Legal do Ultrassonografista.
“Tem tomado uma importância cada
vez maior com relação a processos contra médicos”, afirma a presidente. Ainda
na programação, assuntos como novos
aspectos na predição da prematuridade
e da pré-eclampsia, critérios de classificação das tumorações anexiais e Zika
vírus - dismorfias do SNC.
PaRcERIaS
Mesmo diante de uma situação socioeconômica e política difícil, Rejane
Ferlin destaca a participação em massa das principais empresas ligadas a
Ultrassonografia como parceiras da
Jornada. “Agradecemos a todas as
empresas que proporcionaram o que
há de mais moderno em tecnologia de
ultrassom e outros aparelhos”, frisa
a presidente.

professor Waldemar, professor hamilton JÚlio e professora reJane durante
premiações com livro da sbus

nografia trabalhará para que todos os
ultrassonografistas do Estado tenham
a oportunidade de conhecer melhor a
SBUS e dela fazer parte, aproveitando
todas as vantagens e oportunidades que
a entidade tem a oferecer. “Vamos lutar
pela união e fortalecimento da nossa
classe, bem como procurar oferecer
atualizações científicas aos nossos colegas”, ressalta.

professores no hall de entrada da Jornada

Ganhadores do sorteio
Júlio César S. Stuani (ganhador da inscrição para o 21º Congresso Brasileiro da SBUS)
Eleni Áurea Ferri Nogueira (ganhadora do livro O Coração Fetal para o Ultrassonograﬁsta)
Plutarco Alves de Lins (ganhador do livro Medicina Fetal – Atualidades e Perspectivas)
Ederlei M. Pinsuti (ganhador da inscrição para IV Simpósio SBUS)
Flávia Werner Rocha (ganhadora da inscrição para o 21º Congresso Brasileiro da SBUS)

Valmir João de Souza Filho (ganhador do livro de Doppler em Medicina)
fEdERada
Osvaldo Shiguematsu (ganhador do livro O Coração Fetal para o Ultrassonograﬁsta)
Ela afirma que a atual diretoria da
Associação Paranaense de Ultrasso-
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alagoas

Presidente da Federada Alagoana, Gustavo Jambo Cantarelli, e demais professores da Jornada

Jornada Alagoana de Ultrassonografia
reúne mais de 300 especialistas de
várias Federadas brasileiras
Federada vem desenvolvendo atividades de atualização e
capacitação, além da atuação, com outras entidades representativas

Com uma programação baseada nos recentes avanços na Ultrassonografia, assim como na importância e
representatividade dos temas na prática clínica, a II Jornada
Alagoana de Ultrassonografia da SBUS, realizada no dia 17 e
18 de março, consagrou-se por sua qualidade científica e reuniu,
aproximadamente, 330 especialistas de oito Estados brasileiros.
De acordo com o ginecologista-obstetra, Gustavo Jambo
Cantarelli, presidente da Sociedade Alagoana de Ultrassonografia, a missão do encontro foi propiciar atualização científica
em ambiente aprazível, na companhia da família e amigos,
possibilitando aprimoramento de ralações profissionais e
de amizade. “Os objetivos foram alcançados com sucesso e
ampla satisfação para todos”, afirma o presidente do encontro.
Na programação, temas como Malformações do 1º Trimestre, Malformações da Parede Abdominal, Birads – Atualização, Avaliação Mamográfica para Ultrassonografistas,
Doppler em Ginecologia, Câncer de Endométrio e Lesões
Precursoras, Embolização de Leiomiomas, Sofrimento
Fetal, dentre outros. “A atualização é fundamental para o
conhecimento de novas técnicas e recursos, assim como para
conhecimento da aplicabilidade clínica da Ultrassonografia”,
argumenta Gustavo Cantarelli.
Destaque para a presença dos professores Adilson
Cunha (SP), Pedro Pires (PE), Waldemar do Amaral (GO),
Domingos Rocha (AL), Ayrton Pastore (SP), Norma Pires
(PE), Evaldo Trajano (DF), Adriana Garrido (DF), Roberto
Cardoso (SP), José Lopes (AL).
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Gustavo Cantarelli agradece o apoio da SBUS, na pessoa
do presidente Waldemar Naves do Amaral, “fundamental
para o sucesso do evento, dos renomados palestrantes, dos
patrocinadores e congressistas que acreditaram na nossa capacidade e, também, contribuíram para que organizássemos
um grande evento científico”, pondera.
Segundo o ginecologista-obstetra, a Federada de Alagoas
vem desenvolvendo atividades de atualização e capacitação,
além da atuação, com outras entidades representativas, no
sentido de valorização profissional junto à sociedade e
operadoras de saúde. “Acreditem no nosso potencial como
ultrassonografistas e invistam, sempre, em atividades de
atualização e capacitação, pois, quanto mais estivermos
qualificados e unidos, mais seremos fortes”, finaliza.

Auditório repleto de participantes - Maceió/AL

rio grande do norte

Encontro no RN promove educação continuada
a ultrassonografistas e radiologistas
A Associação de Ultrassonografia Potiguar (AUSP), Federada do
Rio Grande do Norte da Sociedade
Brasileira de Ultrassonografia, tem
atuado constantemente para a promoção de educação continuada e
congregação de ultrassonografistas
e radiologistas no Estado por meio
de eventos científicos. Dentro desta
perspectiva, a Associação, em parceria com a Sociedade de Radiologia
do Rio Grande do Norte, realizou,
nos dias 17 e 18 de março, a Jornada
Norteriograndense de Radiologia e
Ultrassonografia, que reuniu aproximadamente 50 participantes.
De acordo com Fábio Costa Souza,
presidente da Federada, o encontro
teve como objetivo estreitar laços
científicos, culturais e sociais entre os
radiologistas e ultrassonografistas do
Rio Grande do Norte. “Nossa missão
foi promover educação continuada
com elevado nível científico aos especialistas, além de congregá-los em
momentos de troca cultural e social”,
frisa o presidente.
Dentre os principais temas debatidos estavam a Elastografia e seus Benefícios na Ultrassonografia, Avanços
em Ultrassonografia na Ginecologia
e Obstetrícia, e Doppler em Ultras-

sonografia Geral. “Os temas foram
escolhidos no sentido de oferecer aos
congressistas atualizações nas áreas
de Elastografia e Doppler”, pondera
Fábio Souza.
Destaque para a presença dos professores convidados António Gadelha
(PB), Luis Eduardo Machado (BA) e
António Carlos Mattioni (BA). Para o
presidente, a AUSP juntamente com a
Sociedade de Radiologia do RN têm a
missão de contribuir com as entidades
mães da Radiologia e Ultrassonografia
do Brasil (SBUS e CBR). “Esta união
tem em seu principal alicerce a promoção do desenvolvimento científico”,
analisa Fábio Souza.

Professores da Jornada Norteriograndense

Presidente da Jornada, Fábio Costa
Souza, durante abertura do evento

Presidente da Jornada, Fábio Costa Souza acompanhado dos professores do evento e
o ex-presidente do CBR, Antônio Carlos Matteoni de Athayde

AGENDE-SE

IV Simpósio de Ultrassonografia
em Medicina Fetal será em junho
Um dos principais eventos promovidos pela Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, a 4ª edição do Simpósio de Ultrassonografia em Medicina Fetal será
realizado no dia 3 de junho, em São Paulo. O encontro, que ano passado teve
grande repercussão por sua grade científica e presença de professores ilustres,
promete manter o padrão de qualidade. Faça sua inscrição e participe do sorteio
de um Iphone 7. Inscrições poderão ser feitas pelo email congressos@brturbo.
com.br ou congressos1@brturbo.com.br
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goiás

XXIII Congresso Teórico Prático de Ultrassonografia durante homenagem a Profª. Celina Turch, por se destacar como uma das
maiores cientistas do mundo

Prática e teoria são marcas tradicionais do
Congresso de Ultrassonografia em Goiânia
Perpetuando sua tradição em unir
teoria e prática em favor do aperfeiçoamento científico dos ultrassonografistas de todo o Brasil, o XXIII Congresso
Teórico Prático de Ultrassonografia
foi realizado no período de 17 a 19 de
março, em Goiânia, concomitantemente a VIII JBUM – Jornada Brasileira de
Ultrassonografia Musculoesquelética.
“O congresso da Fértile completou sua 23ª edição de forma saudável,
com finalidade de fazer reciclagem do
conhecimento em ultrassonografia
e ensinamento básico daquilo que é
mais avançado”, analisa Waldemar

Participantes do congressso lotam auditório
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Naves do Amaral, um dos presidentes
do encontro. A reprodução destes 23
anos em um evento com atividades
teóricas e práticas trouxe reconhecimento. “Em medicina é preciso parear
teoria e prática. O Hands On conciliado
à teoria traz um grande benefício no
conhecimento em ultrassonografia”,
frisa o presidente.

Influência mundial
O primeiro dia de evento foi
agraciado por uma homenagem à
professora aposentada da Universidade Federal de Goiás, Celina Maria

Turchi Martelli, escolhida entre os 10
nomes de maior destaque na ciência
no mundo em 2016 pela revista científica britânica “Nature”. A solenidade foi liderada por representantes
das entidades médicas de Goiás,
dentre elas a Associação Médica de
Goiás (AMG), Sociedade Brasileira
de Médicos Escritores - Regional
Goiás (Sobrames-GO), Conselho
Regional de Medicina do Estado de
Goiás (Cremego), Academia Goiana
de Medicina (AGM), Sindicatos dos
Médicos no Estado de Goiás (Simego)
e Faculdade de Medicina da UFG.

Decanos e membros da Academia Goiana
de Medicina prestigiam o congresso

DEFESA DE CLASSE

Comissão Nacional de Honorários
Médicos valoriza a profissão do
ultrassonografista
“O médico infelizmente
não consegue custear as
demandas do dia a dia,
recebendo honorários sem
os reajustes justos”, garante
Walter Pereira Borges

A Sociedade Brasileira de Ultrassonografia deu um grande passo na luta
pela defesa profissional do especialista.
Durante o XXIII Congresso Teórico
Prático de Ultrassonografia e VIII
JBUM – Jornada Brasileira de Ultrassonografia Musculoesquelética, foi criada
a Comissão Nacional de Honorários
Médicos que tem por objetivo principal lutar por melhorias nos honorários
médicos para os ultrassonografistas em
todo o país.
O presidente eleito da Comissão,
Walter Pereira Borges, afirma que em
Goiás foi realizado um levantamento e concluiu-se que nos últimos 15
anos, as duas principais operadoras de
saúde do Estado atualizaram a tabela
em 15%. “É um número defasado, já
que a inflação foi de aproximadamente

Walter Pereira Borges, representante da Comissão
Nacional de Honorários Médicos pela SBUS

400%”, analisa o ultrassonografista.
Segundo ele, esta realidade invalida
a ultrassonografia enquanto especialidade. “O médico infelizmente não
consegue custear as demandas do dia
a dia, recebendo honorários sem os
reajustes justos”, argumenta.
Percebendo que a situação não
se restringe a Goiás, a Comissão
deseja promover esta luta em todos
os Estados brasileiros. Para isto,
foi criado um grupo no aplicativo

Whatsapp pra iniciar a comunicação
entre os ultrassonografistas em todo
o país e, assim, entender a demanda
de cada região. “Queremos levar esta
luta para todo o país. Vamos definir
quais serão os nossos caminhos para
reivindicar mos nossos direitos”,
afirma o presidente.
Para fazer parte do grupo online,
basta enviar mensagem para o número (62) 99252-3311, solicitando
a participação.
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CURSO DE CORAÇÃO FETAL
(US MORFOLÓGICO - RASTREIO)

Objetivo
Habilitar ao estudo das principais patologias cardíacas no feto como Programa de Rastreio e;
Ampliar os conhecimentos dos médicos em relação ao coração fetal e suas particularidades.

Público Alvo
Voltado especialmente para Obstetras, Ultrassonografistas em Ginecologia e Obstetrícia
e Radiologistas.

Coordenadores
Prof. Eduardo Isfer (SP)
Prof. José Antônio Arruda (RJ)

Local

25 a 27/08/2017
Teórico - Prático
Vagas Limitadas

FETUS - Av. Prof. Alfonso Bovero, 130
Perdizes - São Paulo/SP

www.fetus.com.br | secretaria@fetus.com.br | (11) 3864-6458 | Av. Prof. Alfonso Bovero, 130 - Perdizes - SP

CONTA UNIVERSITÁRIA
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
COM VOCÊ DESDE O INÍCIO.
Queremos crescer junto com você.
Preocupe-se em aprender a salvar vidas, que
nós cuidaremos da sua saúde financeira.

CONHEÇA AS FACILIDADES:

• Atendimento via Whatsapp, pessoalmente ou por aplicativo de celular
• Explicação simplificada de tudo o que você precisa entender sobre conta bancária
• Abertura de contas universitárias para alunos de medicína.
• Orientações e abertura de contas de Comissões de Formatura
• 6 meses com isenção de qualquer taxa da conta
• Confiança numa instituição construída por médicos, que luta pelos interesses desta classe

Dr. Luiz Augusto A. Batista CRM – 3581/GO
Dr. Waldemar Naves do Amaral CRM – 4807/GO
Dr. Walter Pereira Borges CRM – 3088/GO
Dra. Zelma Bernardes Costas CRM – 3642/GO

www.unisicoob.com.br/unicentrobrasileira
Fone: (62) 3221-2000

Conhecimento para
a continuidade
da

Vida

• Cursos e Reciclagem de Médicos
- USG - Reprodução Humana - Medicina Fetal - Colposcopia
- Laparoscopia - Histeroscopia - Endoscopia Digestiva e outros.

• Reprodução Humana - Medicina Fetal
- Rastreamento de Anomalias Fetais no 1° e 2° trimestre
- Estudo Genético Pré-implantacional - Biópsia de Vilo Corial
- Amniocentese Genética (Precoce) - Cordocentese
- Rastreamento de infecções na gravidez
- Em breve DNA Fetal para cromossomopatias em Sangue Periférico.

• Pós Graduação “LATO-SENSU”

(Certificado de Especialistas pelo MEC)
- Ultrassonografia Geral - Reprodução Humana
- Medicina Fetal - Videolaparoscopia e Videohisteroscopia;

62 3242-1931
Al. Cel. Joaquim Bastos, 243,
Setor Marista. Goiânia/GO

www.fertile.com.br

