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Palavra do Presidente

União e avanços

N
estas quase duas décadas e meia de existência da 
SBUS, vivenciamos atualmente o melhor momento, o 
cenário ideal para conquistarmos o merecido reco-
nhecimento da Ultrassonografia como especialidade 

médica. Cientes dessa realidade, não economizamos esforços e 
estamos atuando, simultaneamente, com firmeza,  inteligência, estra-
tégia e diplomacia, nas esferas política,  jurídica e das entidades 
médicas.  

Entretanto, para aproveitarmos este momento impar de nossa 
história é preciso, acima de tudo, união. Os mais de 50 mil profis-
sionais ultrassonografistas brasileiros devem caminhar juntos rumo a 
esse avanço desejado e necessário para todos. Desagregação, 
divisionismo, a política de cada um por si são os nossos maiores 
inimigos nessa árdua luta em prol de uma conquista que interessa 
e beneficia a todos.

E já que o assunto é conquista, temos muito a comemorar com a 
portaria assinada entre o ministro da Educação Mendonça Filho e 
o presidente Michel Temer proibindo a abertura de novos cursos de 
medicina no Brasil pelos próximos cinco anos. Com uma canetada, 
a classe médica brasileira e suas entidades representativas deram 
um importante passo na longa caminhada por saúde de qualidade 
e valorização profissional. Contudo, precisamos dar, o mais rápido 
possível, outros dois importantes passos nesse sentido: a criação 
da carreira de médico de Estado, estimulando os médicos a atua-
rem no Sistema Único de Saúde (SUS), e ter o Exame Nacional de 
Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Universidades 
Estrangeiras (Revalida) coordenado pela Associação Médica 
Brasileira (AMB). Esses avanços representarão uma maior valorização 
da Medicina, resultando, consequentemente, em melhor atendimento 
e saúde de qualidade para a população brasileira.

Rua 27-A nº 142 - Setor Aeroporto 
Fone: (62) 3941-7676

Rui Gilberto Ferreira
Presidente da Sociedade 

Brasileira de Ultrassonografia 
(SBUS)



Reconhecimento

A luta 
não para

A 
luta da SBUS pelo reconhecimento da 
Ultrassonografia como especialidade 
médica não para.  No dia 25 de abril, o 
presidente da SBUS, Rui Gilberto Ferreira, 

esteve em Brasília e protocolou o pedido no Conse-
lho Federal de Medicina. No mesmo dia, Rui Gilberto 
foi recebido em audiência pelo Ministro da Educa-
ção, Rossieli Soares da Silva, acompanhado do De-
putado Jovair Arantes, e reforçou a solicitação do 
reconhecimento da USG como especialidade, além 
da liberação da residência em USG.
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3ª Jornada Alagoana 
de Ultrassonografia

N
os dias 09 e 10 de 
março, a 3ª Jorna-
da de Ultrassono-
grafia, organizada 

pela Regional Alagoas, reuniu no 
hotel Jatiúca, em Maceió, apro-
ximadamente 300 profissionais, 
entre congressistas, palestrantes, 
expositores e organizadores.

Conceituados internacional-
mente, conferencistas como Rui 
Gilberto Ferreira, Waldemar Na-
ves do Amaral, Adilson Ferreira, 
Domingos Correia da Rocha, 
Paulo Cossi, Pedro Pires e Rena-
to Ximenes estiveram presentes 
no evento científico alagoano, 

contribuindo determinantemente 
para a atualização e aperfeiço-
amento dos participantes.

Além de apresentação de tra-
balhos científicos, manifestações 
artísticas e culturais, na jorna-
da a Sociedade Alagoana de 
Ultrassonografia homenageou 
os professores Adilson Ferreira, 
Pedro Pires, Rui Gilberto Ferreira 
e Waldemar Naves do Amaral 
com o título Mestre Guerreiro 
da Medicina e Ultrassonografia, 
idealizado para reverenciar pro-
fissionais que se destacam pelo 
notório saber e garra na luta 
por valorização da Medicina, 

da Ultrassonografia e defesa de 
valores essenciais como humilda-
de, simplicidade, sinceridade e 
respeito.

“O apoio da SBUS, dos pa-
trocinadores e dos conceitua-
dos palestrantes foi fundamentais 
para o sucesso da 3ª Jornada 
de Ultrassonografia, pois eles 
acreditaram na nossa capaci-
dade e, também, contribuíram, 
muito, para a organização e 
viabilização do nosso evento 
científico”, enfatizou Dr. Gustavo 
Jambo Cantarelli, presidente da 
Sociedade Alagoana de Ultras-
sonografia (SAUS).

SBUS/AL



SBUS/RS

I Jornada SBUS-SOBRAMEF-
ARGUS de Pelotas

C
om o apoio da 
SBUS e Associa-
ção Médica de 
Pelotas, a Associa-

ção Gaúcha de Ultrassonogra-
fia (ARGUS) promoveu, nos dias 
20 e 21 de abril,  a I Jornada 
SBUS-SOBRAMEF-ARGUS de Pe-
lotas. A Sociedade Brasileira de 
Medicina Fetal (SOBRAMEF) foi 

recentemente reativada pela 
SBUS com a missão de assumir a 
importante área do diagnóstico 
e terapêutica ultrassonográfi-
ca da sociedade, organizando 
atividades científicas e culturais 
periódicas.

O evento científico gaúcho 
foi realizado no Hotel Jacques 
Georges Tower, em Pelotas-RS. 

Organizado por  Dr. Jorge A. 
Bianchi Telles (coordenador), 
Dr. Adilson Cunha Ferreira e Dra. 
Tatiane Bilhalva, a I Jornada 
SBUS-SOBRAMEF-ARGUS  con-
tou com palestras do Dr. Adilson 
Ferreira e Dr. Maurício Saito, de 
São Paulo, além dos Drs. André 
Cunha, Marcelo Brandão e Jorge 
Telles, de Porto Alegre.



XXII Congresso 
Mundial FIGO 2018

XXIV Congresso 
Teórico Prático Fértile

E
ncontram-se abertas as inscrições do 
XXII Congresso Mundial FIGO 2018, que 
será realizado de 14 a 19 de outubro, 
no Riocentro, Rio de Janeiro. O progra-

ma científico abrangerá os principais tópicos re-
lacionados à prática diária da especialidade, o 
mais recente desenvolvimento e gestão dos requi-

O 
grupo Fértile realizou, nos dias de 
16 e 17 de março, no Auditório do 
Conselho Regional de Medicina do 
Estado de Goiás (CREMEGO) e em 

parceria com a Sociedade Brasileira de Ultrasso-
nografia (SBUS), o XXIV Congresso Teórico Prático 
de Ultrassonografia e IX JBUM - Jornada Brasileira 

sitos de assistência médica, bem como os desafios 
enfrentados pelos países em desenvolvimento.

As palestras e sessões serão ministradas por es-
pecialistas mundialmente reconhecidos no campo 
da Medicina Reprodutiva, representantes de uni-
versidades, consultórios privados, grandes hospi-
tais e instituições de saúde de todo o mundo.

de Ultrassonografia Musculoesquelética.
Dois dos mais tradicionais eventos científicos da 

área, o congresso e a jornada reuniram médicos 
de todo o país para atualização e aperfeiçoa-
mento do conhecimento em Ultrassonografia por 
meio de miniconferências ministradas pelos princi-
pais nomes da especialidade no Brasil.
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Moratória de 
cinco anos: 
uma grande 
vitória da 
classe médica

Avanço

N
o dia 6 de abril, a 
classe médica bra-
sileira e suas entida-
des representativas 

alcançaram mais uma importante 
conquista na luta por saúde de 
qualidade e valorização profis-
sional: a portaria assinada entre o 
ministro da Educação Mendonça 
Filho e o presidente Michel Temer 
proibindo a abertura de novos 
cursos de medicina no Brasil pe-
los próximos cinco anos. A medi-
da vale para instituições públicas 
federais, estaduais e municipais e 
privadas. De acordo com o docu-
mento publicado no Diário Oficial, 
a ampliação de vagas em cur-
sos de Medicina já existentes em 
instituições federais também fica 
suspensa pelo mesmo período. “A 

SBUS sempre defendeu integral-
mente essa medida e esteve pre-
sente nos vários estágios dessa 
luta, ao lado da Associação Mé-
dica Brasileira (AMB), o Conselho 
Federal de Medicina (CFM) e ou-
tras entidades médicas”, assinala 
Dr. Rui Gilberto Ferreira, presidente 
da SBUS.

Além da moratória na abertu-
ra de escolas médicas por cinco 
anos, a portaria assinada também 
prevê a criação de um grupo de 
trabalho para subsidiar a reor-
ganização da formação médica, 
com foco na melhoria da quali-
dade profissional dos médicos, 
outra importante reivindicação 
das entidades que representam 
os médicos brasileiros.

Para  o ministro Mendonça Fi-

lho, a medida se justifica pela ne-
cessidade de fazer uma avalia-
ção e adequação da formação 
médica no Brasil. Segundo ele, 
foi grande o número de cursos 
abertos no país nos últimos anos 
e agora é preciso zelar pela 
qualidade. “Teremos moratória 
de cinco anos para que possa-
mos reavaliar todo o quadro de 
formação médica no Brasil. Isso 
se faz necessário até porque as 
metas traçadas com relação à 
ampliação de médicos no Brasil 
já foram atingidas. Mais que do-
bramos o número total de facul-
dades de formação de Medicina 
nos últimos anos, o que significa 
dizer que há uma presença de 
formação médica em todas as re-
giões do Brasil”, concluiu.



Evento científico

O maior congresso de 
ultrassonografia do Brasil

N
o período de 26 a 29 de setembro, no 
Centro de Convenções Frei Caneca, 
em São Paulo, a Sociedade Brasileira 
de Ultrassonografia (SBUS) realiza a 

22ª edição do Congresso Brasileiro de Ultrassono-
grafia, 14º Congresso Internacional de Ultrassono-
grafia da Fisusal e o Encontro da Liga Brasileira de 
Ultrassonografia Músculo-Esquelética (LBUM).

De acordo com a comissão organizadora, esses 
eventos científicos mais uma vez disponibilizarão uma 
rica programação, garantindo aos congressistas es-
paços privilegiados para discussões, aprimoramento 
científico e acesso a novidades, atualização e avan-
ços da área, acrescentando novos conhecimentos 

para a prática diária. “A programação científica de 
alto nível contará com a participação de renomados 
convidados nacionais e internacionais”, garante Dr. 
Rui Gilberto Ferreira, presidente da SBUS e do Con-
gresso.

Em miniconferências e palestras interativas, os con-
ferencistas abordarão temas nas áreas de Ginecolo-
gia, Obstetrícia, Medicina Interna, câncer de mama, 
Músculo-esquelética e Pediatria.

As inscrições para o 22º Congresso Brasileiro de 
Ultrassonografia, 14º Congresso Internacional de Ul-
trassonografia da Fisusal e o Encontro da Liga Brasi-
leira de Ultrassonografia Músculo-Esquelética (LBUM) 
podem ser feitas no link sbus.org.br/congresso.
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PL 9885/2018 reconhece 
a Ultrassonografia como 
especialidade médica

U
ma grande conquis-
ta para a Ultrasso-
nografia brasileira: 
no dia 27 de março, 

atendendo solicitação da dire-
toria da SBUS, o deputado Jovair 
Arantes (PTB-GO) apresentou, na 
Câmara dos Deputados, o Proje-
to de Lei 9885/2018, que reco-
nhece a Ultrassonografia como 
especialidade médica. “Este é 
um grande passo para a Ultras-
sonografia brasileira”, comemora 
o presidente da SBUS, Dr. Rui Gil-
berto Ferreira.

Atualmente, cerca de 50 mil 
médicos com formações diversas 
realizam esse tipo de exame no 
Brasil e não há normatização, em 
especial porque o Conselho Fe-
deral de Medicina não reconhe-
ce a Ultrassonografia como uma 
especialidade. “O objetivo do 
projeto é oferecer ao paciente a 

segurança de ter um atendimento 
de qualidade e com profissional 
adequadamente preparado. O 
reconhecimento da Ultrasso-
nografia como especialidade 
médica vai permitir uma melhor 
formação e capacitação do 
profissional nessa área, o que já 
acontece em países como Ale-
manha, Estados Unidos, Canadá, 
Austrália e Japão”, avalia Jovair 
Arantes.

A proposta estabelece dois 
anos como tempo mínimo para 
a formação do especialista em 
Ultrassonografia e carga horária 
obrigatória de pelo menos 2.880 
horas por ano. O título de espe-
cialista em Ultrassonografia será 
emitido pela Comissão Nacional 
de Residência Médica (CNRM) ou 
pela Associação Médica Brasilei-
ra (AMB). “O texto também mantém 
o direito daqueles médicos que 

hoje já atuam na área e possuem 
certificação, para que não se pre-
judiquem profissionais experientes 
que já se encontram no mercado”, 
garante o parlamentar.

Na opinião do deputado, a 
falta de regulamentação é preo-
cupante em vários aspectos. Um 
deles é a questão técnica para 
acompanhar os avanços tecno-
lógicos. Outra preocupação é o 
desperdício de recurso público 
com a solicitação de exames sem 
necessidade, impactando finan-
ceiramente o Sistema Único de 
Saúde (SUS). Há também o risco 
de um diagnóstico tardio, com-
prometendo o resultado do trata-
mento. “A partir da padronização, 
com o reconhecimento da Ultras-
sonografia como especialidade 
médica, o que se espera é que 
esses problemas sejam pelo me-
nos atenuados”.

Conquista





- 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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Conhecimento para 
a continuidade 

da Vida


