


• 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.pelo site da BabyClick.

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

GRAVAÇÃO DE VÍDEOS ONLINE
PARA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA

www.babyclick.com.br
Mais informações:

(11) 3042-2996(51) 8266-1144 



“Entre o amor e o mundo, fique com o amor! Com ele você 
pode conquistar o mundo, mas o inverso não é verdadeiro”, 
já dizia Einstein.

Num Brasil onde os poderes misturam-se à corrupção 
absoluta, fica difícil acreditar num país melhor. Porém, com 
amor pela Pátria e pela família, determinação e trabalho 
positivista é possível virar esse arrojado jogo.

Aqui na SBUS, continuamos no rito do trabalho e da 
produção como centro de nossas ações e de nossa atenção ao 
nosso associado ecografista, que necessita de um guarda-chuva 
protetor permanente.

Venham para o nosso Congresso em outubro, em SP, para 
consagrarmos o amor pela ciência, pela profissão de médico 
ecografista, pela defesa classista. Assim fazendo conquistaremos 
o mundo, conforme dizia Albert Eisntein.

Forte abraço!
Venham para a SBUS!

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

Eistein e o Amor
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DESTAQUE

De 18 a 21 de outubro de 2017 São 
Paulo mais uma vez será palco do tradicio-
nal Congresso Brasileiro de Ultrassonogra-
fia, que será realizado concomitantemente 
com o 13º Congresso Internacional de 
Ultrassonografia da Fisusal. 

As  in sc r i ções  com va lo re s 
promocionais poderão ser realizadas 
até o dia 14 de outubro de 2017 e para 
ter desconto, os associados deverão 
estar quites com a SBUS. O processo é 
simplificado e emite o boleto bancário 
ao final do cadastro. Caso exista algum 
problema no ato da inscrição, entre em 
contato pelo email congresso@sbus.org.br. 
Telefones (62) 99614-7922 / 3092-5407 
das 14h às 18hs.

No site os interessados poderão 
fazer as inscrições, consultar listas de 
hotéis e ver a programação. Além de 
uma grade científica diversificada, o 
evento ainda proporcionará os sorteios 
de um carro 0KM, Iphone 7 e dois 
Samsung Galaxy S8.

COM OITO GRADES CIENTÍFICAS, 

CONGRESSO DESEJA REUNIR 

MAIS DE 1000 ESPECIALISTAS

21º Congresso Brasileiro de 
Ultrassonografia finaliza programação 

FAÇA SUA INSCRIÇÃO E PARTICIPE DO SORTEIO   

Iphone 7 Dois Samsung
Galaxy S8

Carro 0Km
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FEDERADA

Nos dias 11 e 12 de agosto 
foram realizadas em Brasília 
dois eventos que uniram ultras-
sonografistas e especialistas 
em Medicina Fetal de todo 
Brasil. V Jornada de Ultras-
sonografia em Ginecologia e 
Obstetrícia do Distrito Federal 
e XI Simpósio de Medicina 
Fetal do Distrito Federal.

O evento reuniu mais de 
200 inscritos e contou com 
renomados professores, tais como 
Ayrton Pastore, Adilson Ferreira, 
Adriana Garrido, Denise Lapa, 
Coridon Franco, Gregório Loren-
zo e Francesc Figueras (Barcelona 
– Vídeo-conferência).

De acordo com Evaldo Tra-
jano, o evento foi de alto nível 
com discussões multidisciplina-
res, envolvendo além dos ultras-
sonografistas, endoscopistas, 
patologistas e oncologistas. 
“Abordamos os assuntos atuais 
em Medicina Materno Fetal, 
com destaque para RCIU, Pré
-eclâmpsia, Gemelaridade e 
Cirurgia Fetal. Houve ainda 
grande interatividade entre 
professores e plateia, deu para 
sentir que havia uma confra-
ternização. Hoje esse evento se 
consolida como um dos melho-
res e principais de imagem do 
país”, afirma Evaldo Trajano.

V Jornada de Ultrassonografia em 
Ginecologia e Obstetrícia do DF e 
XI Simpósio de Medicina Fetal DF

“HOJE ESSE EVENTO SE 

CONSOLIDA COMO UM DOS 

MELHORES E PRINCIPAIS DE 

IMAGEM DO PAÍS”
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“SBUS Atual, Interativa 
e Crescente”

ENTREVISTA

RUI GILBERTO FERREIRA deseja 
dar continuidade às ações da gestão 
anterior, que também participou

Desde 2011 na liderança da SBUS, a atual gestão tem se empenhado no tri-
pé que envolve atualização científica, controle financeiro e defesa profissional 
dos ultrassonografistas do Brasil e teve diversos êxitos. Durante as eleições que 
ocorrerão no 21º Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, em outubro, o atual 
Tesoureiro Geral da SBUS, Rui Gilberto Ferreira é candidato à presidência da 
entidade e com toda sua experiência administrativa e de líder classista, tem como 
uma de suas principais metas dar continuidade às ações da gestão anterior e au-
mentar o número de sócios adimplentes, para que a entidade se fortaleça ainda 
mais, tanto do ponto de vista de grupo, quanto do ponto de vista financeiro. 
Desta forma, ele acredita que a SBUS poderá fazer diferença nas demandas que 
ainda surgirão. Acompanhe o que ele diz sobre essa e outras questões.

O senhor ocupou o cargo de 
Tesoureiro da atual gestão da SBUS 
e agora é candidato à presidência. 
Quais são as expectativas desta 
chapa se eleita?

A ideia inicial era que algum mem-
bro da atual gestão pudesse disputar e 
participar como candidato a presidente. 
Alguém que soubesse dar continuidade 
ao controle financeiro da SBUS e à 
defesa profissional, prestando um ser-
viço importante para a ultrassonografia 
brasileira, assim como o atual presidente 
Dr. Waldemar Naves do Amaral e outros 
antecedentes fizeram tão bem. O obje-
tivo também seria dar continuidade ao 
processo de educação continuada aos 
ultrassonografistas de todo o Brasil.

Dentro desta perspectiva de atua-
lização científica, controle financeiro 

portantes para o ultrassonografista bra-
sileiro. Em termos financeiros, a SBUS 
tem conquistado sua independência. 
No quesito de defesa profissional, 
estamos atuando junto às entidades 
médicas brasileiras, como Federação 
Nacional dos Médicos (Fenam), As-
sociação Médica Brasileira (AMB), 
Associação Nacional de Médicos Re-
sidentes (ANMR) e Conselho Federal 
de Medicina (CFM), somando forças na 
defesa de todas as demandas que atin-
gem o médico e a medicina brasileira.

e defesa profissional na entidade, 
buscou-se um dos nomes da atual di-
retoria para perpetuar uma SBUS forte 
e participante em defesa da ultrassono-
grafia. Surgiu, então, meu nome, junto 
aos demais companheiros de todo o 
Brasil que comporão a chapa para que 
possamos continuar avançando, em 
parceria com o CBR, garantindo que a 
ultrassonografia tenha um espaço que 
lhe é de direito dentro da especialidade. 
Portando, o ultrassonografista pode 
confiar nesta composição, pois conti-
nuaremos avançando em todos estes 
aspectos de forma geral.

Quais foram as principais conquis-
tas desta diretoria durante a gestão?

Esta aproximação e trabalho em 
parceria com o CBR foram muito im-
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Tivemos atuações importantes no governo passado, no 
sentido de combater a abertura indiscriminada de faculdades 
de Medicina. Estivemos juntos também na defesa de projetos 
importantes como a PEC + 10, ou seja, para que o governo bra-
sileiro pudesse gastar 10% da sua receita com o Sistema Único 
de Saúde (SUS). O governo gasta hoje de 6 a 7%. Se gastasse 
10%, aumentaria por volta de 60 bilhões de reais com recursos 
somados aos 80 que já tem gasto. Um upgrade para o SUS. 

Também nos unimos em defesa ao Lei do Ato Médico, 
juntamente com as entidades médicas. Outro projeto é o Plano 
de Cargos e Salários, defendendo que o profissional médico 
que atenda ao SUS tenha um plano de carreira de Estado, assim 

como um promotor de justiça e um juiz de Direito. O projeto 
continua na câmara para que tenhamos um plano de carreira 
de Estado para o médico do SUS. A ultrassonografia brasileira 
tem estado junto às entidades médicas para que os projetos em 
benefício ao médico sejam aprovados, para que os médicos não 
continuem com contratos precários Brasil afora nos mais de 
5.600 municípios, sem férias ou 13º, ou mesmo sem segurança no 
trabalho. A SBUS, estará sintonizada com o povo brasileiro neste 
momento político e econômico difícil, na luta contra a corrupção 
e a impunidade. Estaremos ao lado das entidades médicas na luta 
pela melhoria da qualidade do ensino médico no Brasil e contra 
a abertura indiscriminada de faculdades de medicina.

* Graduação em Medicina pela Universidade de Brasília (UnB);
* Professor Doutor do Departamento de Ginecologia e 
Obstetrícia  da Faculdade de Medicina da UFG;
* Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia - 
TEGO/ Febrasgo;
* Mestrado em Medicina Tropical pela Universidade Federal 
de Goiás;
* Doutorado em Doenças Infecciosas e Parasitárias pelo 
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública pela Uni-
versidade Federal de Goiás;
* Professor da Schola Fértile, Sociedade da Sociedade Bra-
sileira de Cirurgia Laparoscópica;
* Ex-presidente da Associação Médica de Goiás (AMG);
* Ex-presidente da Sociedade Goiana de Ginecologia e 
Obstetrícia (SGGO);
* Ex-chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia 
da Faculdade de Medicina da UFG;
* Diretor de Marketing da Associação Médica de Goiás (AMG).

Conheça
Rui Gilberto

Presidente

Rui Gilberto Ferreira

Vice-Presidente

Adilson Cunha Ferreira

secretário Geral

Maurício Saito
1º secretário

Pedro Pires Ferreira Neto

tesoureiro Geral

Waldemar Naves do Amaral
1º tesoureiro

Fernando Marun Mauad
diretor científico e cultural

Sang Choon Cha

diretor de defesa Profissional

Carlos Stéfano Holffmann Britto

diretor social e comunicação

Jorge Alberto Bianchi Telles

CHAPA SBUS Atual, 
Interativa e Crescente
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INTERNACIONAL

XVIII Congresso da Flaus
Durante os dias 13, 14 e 15 de julho de 2017 ocorreu em São 

Paulo o XVIII Congresso da Federação Latino-Americana de So-
ciedades de Ultrassonografia (FLAUS) que reuniu especialistas da 
ultrassonografia do Brasil, Paraguai, Peru, EUA, Equador, Costa 
Rica, Guatemala, Venezuela, México, Chile e Colômbia.

O evento ocorreu no InRad (Instituto de Radiologia do Hos-
pital das Clínicas – São Paulo) e teve o apoio da SBUS e do CBR, 
dentro outros.

Ainda durante o 21º Congresso 
Brasileiro de Ultrassonografia haverá 
a 1ª Exposição Cultural da SBUS. 
Com o título de “A Tridimensão Fetal 
e a Interatividade Educativa Virtual e 
Palpável”, a exposição ocorrerá nos 
dias 19 e 20 de outubro de 2017, das 
9h às 17h.

O expositor dessa mostra será 
o Prof. Dr. Heron Werner que, 

SBUS também é cultura!
disponibilizará óculos de realidade 
virtual que possibilitam visualização 
3D de fetos a partir de ultrassonografia, 
uma verdadeira imersão intrauterina.   

A exibição ainda contará com 
exemplares de fetos impressos em 3D, 
que também foram expostos no 3D 
Printing Show, realizado em Londres, e 
no encontro anual da Radiological Society 
of  North America, nos EUA.
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OPINIÃO

JORGE ALBERTO BIACHI TELLES 
DIRETOR SOCIAL DE COMUNICAÇÃO DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE ULTRASSONOGRAFIA (SBUS)

A SBUS, a Literatura 
e a Medicina Fetal

Recentemente mais dois livros foram publicados com o Selo SBUS. Nossa 
sociedade se notabiliza por ser a principal fonte literária brasileira voltada ao 
ultrassonografista.

Segundo o site da SBUS, chegamos a 10 livros publicados, todos muito atuais 
e completos. Acrescenta-se a eles a Revista SBUS, de cunho cientifico e a edição 
bimestral do nosso Jornal de notícias, agora chamado de SBUS – Revista da 
Sociedade Brasileira de US.

Muitos colegas sócios são protagonistas dessas publicações. Mas sem dúvida 
devemos reconhecer a imensa energia dispendida pelo nosso presidente Waldemar 
Naves do Amaral para o movimentar essa máquina, que encerra nesse ano essa 
etapa no comando da sociedade.

A virtude científica já se incorporou à marca SBUS e isso tem sabor de dever 
cumprido, visto que é propósito de uma sociedade de especialidade em plena 
efervescência de conceitos e técnicas propedêuticas.

A reativação da Sobramef  pela SBUS traduz esse propósito de busca pela 
atualização constante. A Medicina Fetal tem raízes sólidas na ultrassonografia. 
Em que pese se compor de equipe multidisciplinar, em nossos dias não existe 
Medicina Fetal sem ultrassonografia. E a evolução acelerada da Medicina Fetal 
nas últimas duas décadas está ligada à marcada aceleração tecnológica dos nossos 
tempos, especialmente da informática, que proporcionaram diagnóstico cada vez 
mais preciso e condutas terapêuticas mais eficazes.

Todas essas transformações estão retratadas no livro História da Medicina Fetal 
no Brasil, resultado de depoimentos de quem vivenciou esse passado recente de nos-
sas vidas, e que construiu uma das especialidades mais fabulosas da Medicina atual.

É com pesar e tristeza que informamos o falecimento da gerenciadora de 
congressos Jany de Oliveira Santos Prado (44 anos), que organizava eventos 
médicos há mais de 20 anos por todo Brasil, juntamente com sua irmã, Jalma 
de Souza Santos Fidelis.

O falecimento ocorreu no dia 21 de julho, em Itumbiara - no interior de 
Goiás, onde ela acompanhava a participação de seus filhos em um campeonato 
de futebol. 

Jany era a terceira de cinco irmãos e deixou seu marido Thiago Luciano da 
Silva Prado e seus dois filhos: João Pedro de Oliveira Prado (13 anos) e Matheus 
Marques de Oliveira Prado (8 anos).

NOTA DE FALECIMENTO

HOMENAGEM
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O Presidente da SBUS – Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, em uso de suas 
atribuições que lhe confere o Artigo n.º 13 do Estatuto Social, convoca os senhores 
associados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada durante 
XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE ULTRASSONOGRAFIA DA SBUS no dia 21 
de Outubro de 2017 (sábado), em primeira convocação às 12h00min, com a maioria dos 
associados, ou em segunda convocação com qualquer número de presente, meia hora 
após, no CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS - 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 Assembleia Geral Ordinária
 
- RELATÓRIO DA SECRETARIA;
- PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DA TESOURARIA;
- RELATÓRIO PRESIDÊNCIA; 
- SELO DE QUALIDADE SBUS PARA CLÍNICAS DE ULTRASSONOGRAFIA;
- DIA NACIONAL DO MÉDICO ULTRASSOGRAFISTA;
- OUTROS ASSUNTOS;
- ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA SBUS.

são Paulo, 15 de aGosto de 2017

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 03/2017
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL



Local: Av. Prof. Alfonso Bovero, 130

Perdizes - São Paulo / SP

www.fetus.com.br

Informações e Inscrições:

e-mail: secretaria@fetus.com.br

www.fetus.com.br/simposio

(11) 3864-6458

SIMPÓSIO FETUS - "UP TO DATE"

29 E 30 DE SETEMBRO DE 2017

3MÓDULO: D e RM - Aplicabilidade Clínica na Medicina Fetal 

MESA REDONDA 1
APLICABILIDADE NO 1º TRIMESTRE 

MESA REDONDA 2

MESA REDONDA 3

MESA REDONDA 4

VITALIDADE FETAL - PARTE I (Centralização Fetal)

PATOLOGIAS FETAIS - PARTE I (SNC)

PATOLOGIAS FETAIS - PARTE III (Miscelânea)
MESA REDONDA 6

MESA REDONDA 7

MESA REDONDA 8
GEMELIDADE & ISOIMUNIZAÇÃO ERITROCITÁRIA

VITALIDADE FETAL - PARTE II (RCIU & GIG)

PATOLOGIAS FETAIS - PARTE IV (Infecções Congênitas)

MESA REDONDA 5
PATOLOGIAS FETAIS - PARTE II 

(Parede Abdominal & TGU)

PROFESSORES CONVIDADOS

Prof. Heron Werner (RJ) Prof. Evaldo Trajano (DF)

Entre outros professores de São Paulo
de renome na área da Medicina Fetal 

e em imagem. 

 

Sessões interativas com
votação eletrônica.

Vagas limitadas



- 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.

• Reprodução Humana - Medicina Fetal

- USG - Reprodução Humana - Medicina Fetal - Colposcopia
- Laparoscopia - Histeroscopia - Endoscopia Digestiva e outros.

• Cursos e Reciclagem de Médicos

- Ultrassonografia Geral - Reprodução Humana
- Medicina Fetal - Videolaparoscopia e Videohisteroscopia;

• Pós Graduação “LATO-SENSU”
    (Certificado de Especialistas pelo MEC) 

62 3242-1931
Al. Cel. Joaquim Bastos, 243,

Setor Marista. Goiânia/GO
www.fertile.com.br
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