
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ULTRASSONOGRAFIA - SBUS 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

HABILITAÇÃO EM ULTRASSONOGRAFIA GERAL 

Edital 2018 

 

A Sociedade Brasileira de Ultrassonografia – SBUS comunica aos médicos 

interessados que realizará no dia 26 de Setembro de 2018 e os convoca a 

participar da Prova destinada à obtenção de Habilitação em Ultrassonografia 

Geral, reconhecida pela Federação Internacional de Ultrassonografia da América 

Latina – FISUSAL, devendo, para tanto, observar fielmente as seguintes normativas: 

 

1 DA INSCRIÇÃO: 

1.1 A inscrição deverá ser realizada exclusivamente pelo sítio eletrônico: 

www.sbus.org.br (vide calendário, item 2). 

1.2 No ato da inscrição deverão ser anexados os seguintes documentos originais 

digitalizados, em papel timbrado e assinaturas com firma reconhecida em cartório: 

- Cédula de identidade do Conselho Regional de Medicina do Estado em 

que atua ou carteira profissional; 

- Declaração ou Certificado de Conclusão de: 

- Residência Médica ou Curso de Aperfeiçoamento em Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem (com tempo igual ou superior a 3 anos) em Serviços 

credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica/MEC ou pelo 

Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) OU 

- Curso de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Geral (com tempo igual ou 

superior a 2 anos) em Serviço reconhecido pela SBUS e/ou CBR.  

OU 

- Declaração de Treinamento (com tempo igual ou superior a 3 anos) na 

área de Ultrassonografia Geral assinada por dois Membros da SBUS e/ou do 

CBR. 

 

1.3 Os candidatos deverão gerar boleto referente à taxa de inscrição no sitio 

eletrônico mantido pela SBUS na rede mundial de computadores e efetuar o 

pagamento.  

http://www.sbus.org.br/
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1.4 O valor da taxa de inscrição para associados adimplentes da SBUS será de 

R$ 1.000,00 e para não associados ou associados inadimplentes da SBUS, R$ 

1.200,00. O sistema informatizado de banco de dados da SBUS identificará 

automaticamente a adimplência dos associados. 

1.5 O candidato poderá ser qualquer médico, ainda que não associado à SBUS.  

1.6 A inscrição será efetuada mediante a identificação do pagamento e o 

deferimento dos documentos do item 1.2. 

1.7 Serão indeferidas as inscrições que não estejam de acordo com os itens 

acima. 

1.8 Em caso de indeferimento da inscrição pela SBUS, o candidato será 

ressarcido em 50% do valor pago; não havendo a possibilidade de solicitar ou 

transferir o valor referente à inscrição por outras razões. O pedido de restituição 

deste valor terá prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a divulgação do 

indeferimento. 

1.9 Após a inscrição o candidato não poderá alegar desconhecimento das regras 

constantes deste edital.  

1.10 A SBUS se reserva o direito de cancelar a inscrição do candidato que 

apresentar dados incorretos, inverídicos, omissos, mesmo que esta constatação 

ocorra posteriormente. 

1.11 A possibilidade de inscrição condicional sujeita a análise, por razões diversas, 

ficará à critério da Diretoria da SBUS. 

1.12 Os candidatos aprovados deverão enviar, via correspondência pelo correio, 

as cópias autenticadas originais dos mesmos documentos utilizados no ato da 

inscrição, à Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, da seguinte forma: 

À Sociedade Brasileira de Ultrassonografia – SBUS 

A/C Comissão de Provas 

Rua Teodoro Sampaio, 352 conjunto 53/54 

Pinheiros – São Paulo – SP 

CEP.: 05406-900 

 

1.13 Os documentos referidos no item 1.2 não serão devolvidos e não serão 

reutilizados para outros eventos futuros, pois permanecerão arquivados na SBUS. 
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1.14 A necessidade de condições especiais para a realização da prova deverá ser 

declarada no momento da inscrição, explicitando tal necessidade somente via sítio 

eletrônico da SBUS. 

1.15 A candidata que necessitar amamentar no período destinado à prova deverá 

dispor de acompanhante para prestar todo tipo de cuidados a criança. O 

acompanhante será responsável pelos cuidados com a criança e permanecerá em 

sala reservada e a candidata fará jus a compensação deste tempo de prova. 

1.16 Mediante a inscrição o candidato reconhece os termos, condições e 

normativas e aceita este Edital. 

 

2 DO CALENDÁRIO: 

 

DATA ATIVIDADE HORÁRIO FORMA/LOCAL 

até 20/07/2018 Período de Inscrição até às 19h Site SBUS 

até 15/08/2018 Divulgação de Aptos  Site SBUS 

26/09/2018 Exame 14h às 17h Centro de Convenções 

Frei Caneca  

4º Pavimento 

28/09/2018 Gabarito Final  Site SBUS 

01/10/2018 Recursos e Gabarito 9h às 19h Site SBUS 

19/10/2018 Divulgação do 

resultado dos 

recursos e Gabarito 

 Site SBUS 

21/10/2018 Relação de 

Aprovados 

 Site SBUS 

02/11/2018 Prazo para envio da 

documentação 

original 

 Correios à SBUS 

 

3 DAS ORIENTAÇÕES GERAIS: 

3.1 A Diretoria da SBUS e de suas associações federadas indicarão os 

responsáveis pela aplicação, fiscalização e supervisão da prova, bem como a 

eleição do local, editoração e correção da prova. 
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3.2 A Comissão de Provas da SBUS será responsável pela elaboração das 

questões e conferência das respostas apresentadas pelos candidatos. 

3.3 A data e horário da execução da prova seguirá o calendário deste edital, 

impreterivelmente (item 2). 

3.4 As convocações obedecerão ao horário oficial de Brasília, Brasil. 

3.5 Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com 30 (trinta) minutos 

de antecedência, apresentando comprovante de inscrição, caneta de tinta azul ou 

preta e de Cédula Oficial de Identidade (com foto e validade). 

3.6 Não haverá segunda chamada, nem tolerância de entrada na sala da prova. 

As provas serão fechadas às 14h e não será permitida entrada de qualquer 

candidato. 

3.7 A utilização de item proibido (vide item 3.14) por ocasião da prova implicará 

na anulação da inscrição. 

3.8 É vedada a saída do candidato da sala de prova antes de 60 (sessenta) 

minutos do inicio. Casos de necessidade devem ser acompanhados do fiscal de 

sala.  

3.9 O tempo para realização da prova será improrrogável, independentemente do 

eventual afastamento do candidato da sala de prova. 

3.10 Caso ocorra o atraso ou interrupção da prova por motivo alheio aos 

candidatos, o tempo subtraído será acrescido no final, sem prejuízo no tempo total 

de prova aos candidatos. O fiscal de sala é responsável por administrar esta 

questão. 

3.11 Será expressamente proibido o uso de quaisquer aparelhos e equipamentos 

eletrônicos (destacando-se telefone celular) e material de apoio impresso ou digital, 

sob pena de eliminação da prova. 

 

4 DA PROVA 

4.1 A prova será realizada em única etapa e único dia, no Centro de 

Convenções Frei Caneca, na Rua Frei Caneca, 569, 4o. Pavimento, Bairro 

Consolação, São Paulo – SP, CEP 01307-001, dia 26 de setembro de 2018, das 

14h às 17h, e consistirá de: 
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4.1.1 Avaliação Teórica, constando de 40 (quarenta) questões objetivas de 

múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E) e única resposta correta, de 

acordo com o comando da questão; 

4.1.2 Avaliação Teórico-prática, constando de 20 (vinte) questões objetivas, com 

imagens, de múltipla escolha, com cinco opções (A, B, C, D e E) e única resposta 

correta, de acordo com o comando da questão. 

4.2 Na folha de respostas, para cada questão, haverá cinco campos de marcação 

correspondentes. 

4.3 O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar um, e somente um, dos cinco 

campos da folha de respostas para cada questão, utilizando caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações 

indevidas (item 4.4). 

4.4 Marcações incorretas na folha de respostas, anularão a questão. 

4.5 O candidato deve conferir seus dados pessoais registrados nos instrumentos 

de aplicação da Prova. Não conformidades devem ser imediatamente relatadas ao 

fiscal de sala. 

4.6 As avaliações versarão sobre Ultrassonografia em Medicina Interna, 

Partes Superficiais, Ginecologia e Obstetrícia, Sistema Musculoesquelético, 

Doppler Geral e Doppler Vascular. 

4.7 A duração da prova será de 3 (três) horas. 

 

5 DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

5.1 Mínimo de 60% de respostas corretas em cada uma das avaliações (itens 

4.1.1 e 4.1.2) separadamente, ou seja, 24 questões corretas na avaliação teórica 

e 12 questões corretas na avaliação teórico-prática.  

5.2 A anulação de questões resultará em integração de pontuação referentes a 

estas questões à nota final da avaliação. 

5.3 A lista dos aprovados será divulgada, através do sitio eletrônico da SBUS, no 

dia 21/10/2018. 

5.4 O candidato aprovado deverá enviar via correspondência (correios) à sede da 

SBUS cópia autenticada em cartório de toda a documentação, conforme expresso 

no item 1.2. 
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5.5 A SBUS disponibilizará através de seu sítio eletrônico, no dia 02/11/18, a 

declaração de aprovação constando Habilitação em Ultrassonografia Geral, data 

e local da prova prestada. 

5.6 A Habilitação em Ultrassonografia Geral será concedida pela Sociedade 

Brasileira de Ultrassonografia - SBUS e reconhecida pela Federação Internacional 

de Ultrassonografia da América Latina – FISUSAL, assinada pelo Presidente e 

Secretário da SBUS. 

5.7 Os candidatos não aprovados poderão prestar prova em próximas edições. 

Não serão aproveitados, em futuras edições, documentos e notas. 

 

6 DO RECURSO 

6.1 O recurso cabível, com relação ao gabarito, deverá ser encaminhado no dia 

01/10/2018, das 9h às 19h, através única e exclusivamente do sítio eletrônico da 

SBUS, dirigido à Comissão de Provas da SBUS, acompanhado de todos os 

documentos e fundamentações que o candidato considere úteis à apreciação do 

recurso, que será decidido pela Comissão supracitada.  

6.2 O resultado será divulgado até o dia 19/10/2018 no sítio eletrônico da SBUS. 

6.3 É imprescindível ao recurso: a identificação do candidato, estar assinado pelo 

próprio candidato, com firma reconhecida em cartório e digitalizado. Este deverá ser 

redigido em folha individual, ou seja, uma questão por folha, informando o número 

da questão.  

6.4  As justificativas deverão basear-se em no mínimo 02 (duas) referências da 

bibliografia recomendada (vide item 8). 

6.5  Questões anuladas atribuirão pontos a todos os candidatos que realizaram a 

prova. 

 

7 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1    O candidato será eliminado caso seja constatado dados inverídicos, ausência 

ou irregularidade de documentação, mesmo que posteriormente à prova. 

7.2 A SBUS não se responsabilizará por prejuízos e danos morais ou materiais 

consequentes de eliminações previstas no item 7.1. 

7.3 A atualização de dados cadastrais somente será possível no dia da prova, em 

formulário específico, mediante solicitação à Comissão de Provas da SBUS. 
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7.4 Prejuízos decorrentes de endereço não atualizado ou de difícil acesso, 

correspondência recebida por terceiros, endereço eletrônico bloqueado por firewalls 

ou Anti-spam, não serão assumidos pela SBUS, ficando em plena responsabilidade 

dos candidatos. 

7.5 Os candidatos serão responsáveis pelas despesas relacionadas à 

participação neste certame. 

7.6  A SBUS publicará em seu sítio eletrônico eventuais alterações deste Edital 

até a data da prova, sendo que o candidato é responsável por acompanhar tais 

comunicados. 

7.7 A SBUS se reserva o direito de transmitir informações a respeito do exame 

através de seu sítio eletrônico (www.sbus.org.br).  

7.8 Os casos omissos neste edital serão decididos pela Diretoria da SBUS 

juntamente com a Comissão de Provas da SBUS. 

7.9 O contato para eventuais dúvidas pode ser realizado pelo E-mail: 

provas@sbus.org.br. 

7.10 Todas as lides eventualmente surgidas e que versarem sobre o presente 

edital e respectivo certame serão apreciadas e julgadas no Foro Central da Comarca 

de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo, Brasil.  

 

8 BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

AMARAL, Waldemar N.; BORGES, Walter P.; CHA, Sang C. Tratado de 

Ultrassonografia I: Ginecologia e Obstetrícia. 2a. ed. SBUS, 2013. 

AMARAL, Waldemar N.; CHA, Sang C.  Tratado de Ultrassonografia IV: Anomalias 

Fetais. 1a. ed. SBUS, 2010. 

BONILLA-MUSOLES, Fernando et al. Ultrassonografia Transvaginal: 2D, Doppler 

e 3D. 1a. ed. Panamericana, 2003. 

BRITO, Carlos J. et al. Cirurgia Vascular: Cirurgia Endovascular e Angiologia. 3a. 

ed. Revinter, 2014.  

CALLEN, Peter W. et al. Ultrassonografia em Obstetrícias e Ginecologia. 5a. ed. 

Elsevier, 2009. 

CERRI, Giovanni G. et al. Tratado de Radiologia. 1a. ed. Manole, 2017.  

CERRI, Luciana. M. O. et al. Ultrassonografia da Próstata. 1a. ed. Sarvier, 1996. 
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CHAMMAS, Maria Cristina; CERRI, Giovanni G. Ultrassonografia Abdominal. 2a. 

ed. Revinter, 2009. 

COSTA, Antonio G.; AMARAL, Waldemar N. Tratado de Ultrassonografia VI: 

Pequenas Partes e Angiologia. 1a. ed. SBUS, 2016. 

D’IPPOLITO, Giuseppe; CALDANA, Rogério P. Gastrointestinal: Série CBR. 1ª ed. 

Elsevier, 2011. 

ENGELHORN, Ana L. et al. Guia Prático de Ultrassonografia Vascular. 3a. ed. 

DiLivros, 2016. 

GARCIA, Rosemeire F.; AMARAL, Waldemar N. Tratado de Ultrassonografia III: 

Pediatria e Estruturas Superficiais. 1a. ed. SBUS, 2008. 

HAGGEN-ANSERT, Sandra L. Tratado                                 

(Textbook of Diagnostic Sonography). 8a. ed. Elsevier, 2017. 

KIRKS, Donald R.; GRISCON, N. Throne. Diagnóstico por Imagem em Pediatria e 

Neonatologia. 3a. ed. Revinter, 2003. 

MACHADO, Maria Virginia; AMARAL, Waldemar N. O Coração Fetal para o 

Ultrassonografista. 1a. ed. SBUS, 2016. 

MAFFEI, Francisco H.A. et al. Doenças Vasculares Periféricas. 5a. ed. Guanabara 

Koogan, 2015.  

MAUAD FILHO, Francisco; FERREIRA, Adilson C.; AMARAL, Waldemar N. 

Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia: G    P         a. ed. Revinter, 

2010. 

MOLNAR, Lászlo; CERRI, Giovanni G. Ultrassonografia Vascular. 1a. ed. Revinter, 

2004.   

PASTORE, Ayrton; CERRI, Giovanni G. Ultrassonografia em Ginecologia e 

Obstetrícia. 2a. ed. Revinter, 2010. 

PELLERITO, John S.; POLAK Joseph F.                                         

6a. ed. Elsevier, 2014. 

PETTERSEN, Heverton et al. Doppler em Medicina. 1a. ed. SBUS, 2012. 

PRANDO, Adilson; MOREIRA, Fernando A. Fundamentos de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem. 2a. ed. Elsevier, 2015.  

PRANDO, Adilson; PRANDO, Décio; CASERTA, Nelson M. G. Urologia: 

Diagnóstico por Imagem. 1a. ed. Sarvier, 1997. 
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ROCHA, Domingos C.; BAUAB, Selma P. Atlas de Imagem da Mama. 2a. ed. 

Revinter, 2004. 

RUMACK, Carol M. et al.                                          4a. ed. 

Elsevier, 2012. 

SAITO, Mauricio; CARDOSO, Roberto; CHA, Sang C. Tratado de Ultrassonografia 

V: Medicina Fetal - Atualidades e Perspectivas. 1a. ed. SBUS, 2015. 

SAITO, Osmar C.; CERRI, Giovanni G. Ultrassonografia de Pequenas Partes. 2a. 

ed. Revinter, 2013. 

SERNIK, Renato A.; CERRI, Giovanni G.                             

                    Correlação com Ressonância Magnética. 1a. ed. Revinter, 

2009. 

SIEGEL, Marilyn J. Pediatric Sonography. 4a. ed. Lippincott Williams & Wilkins, 

2011. 

VENTURA, Carlos e CERRI, Giovanni G. Ultrassonografia Vascular: Correlação  

com Angiotomografia. 1a. ed. Revinter, 2012. 

 

São Paulo, 04 de junho de 2018. 

 

 

________________________________ 

Dr. Rui Gilberto Ferreira  

Presidente da SBUS 

 

 

________________________________ 

Dr. Mauricio Saito 

Secretário Geral da SBUS 

 

 

________________________________ 

Dr. Sang Choon Cha 
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