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- 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



MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Titulares: Dra. Rejane Maria Ferlin; Dr. 
Washington Luiz Ferreira Rios e Dra. Maithe 
Vendas Galhardo
Suplentes: Dr. Monres José Gomes e
Dr. Manoel Chaves Filho

CONSULTIVO
Dra. Lucy Kerr
Dr. Sang Choon Cha
Dr. Waldemar Naves do Amaral

Jornalista responsável
Dário Álvares

Comercialização
Claudio Serrano

Diagramação
Lethicia SerranoEX

PE
D

IE
N

TE

PU
BL

IC
AÇ

ÃO

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
Site: www.sbus.org.br | E-mail: sbus@sbus.org.br

DIRETORIA EXECUTIVA
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 Marum Mauad
Diretor Científico e Cultural: Sang Choon Cha
Diretor de Defesa Profissional: Carlos Stéfano Holffmann Britto
Diretor Social e Comunicação: Jorge Alberto Bianchi Telles

Palavra do Presidente

Ciência e luta

E
m junho e início de julho, o Brasil parou para torcer pela 
seleção na Copa do Mundo de Futebol. Decorrida a 
euforia esportiva patriótica, as eleições de outubro 
passam a monopolizar a atenção da maioria da popu-

lação, ao menos é isso que esperamos. Acorda Brasil, vamos ser 
hexa em outubro, escolhendo nas urnas, de forma responsável e 
ponderada, candidatos comprometidos com a ética, a democra-
cia e a justiça. Mas, enquanto isso não acontece, o País precisa 
caminhar e produzir, inclusive e especialmente na área científica.

Atenta a esse imperativo, a SBUS não para. Já está tudo pronto 
para a realização da 22ª edição do maior evento científico na-
cional da nossa área: o Congresso Brasileiro de Ultrassonografia 
da SBUS e Congresso Internacional de Ultrassonografia da 
FISUSAL, que será realizado de 26 a 29 de setembro, no Centro 
de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Contamos com a 
participação de todos os nossos associados nesse momento 
singular de aquisição de novos conhecimentos, apresentação 
de trabalhos e troca de experiências.

Mas o envolvimento da SBUS em eventos científicos expres-
sivos não para por aí. Em abril de 2019, no Maksoud Plaza, em 
São Paulo, temos um encontro marcado com a atualização e o 
aperfeiçoamento no 15th ISUOG International Symposium.

Paralelamente ao aprimoramento científico, a luta por reco-
nhecimento da Ultrassonografia como especialidade médica, a 
maior bandeira de nossa gestão, continua cada dia mais firme 
e presente em todas as esferas possíveis para tornar esse antigo 
sonho em uma realidade na qual todos ganham: a Medicina 
brasileira, os profissionais da área e, especialmente, a população.

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

Rui Gilberto Ferreira
Presidente da Sociedade 

Brasileira de Ultrassonografia 
(SBUS)



A 
federada do Ama-
zonas, com o apoio 
da SBUS, realiza, 
nos dias 20 e 21 de 

julho, a I Jornada Amazonense 
de Ultrassonografia. No encon-
tro científico, médicos concei-

Jornada Amazonense 
de Ultrassonografia

Evento científico

tuados como Dr. Waldemar Na-
ves do Amaral, Dr. Nélio Santos, 
Dr. Francisco Mauad, Dr. Adilson 
Cunha e Dra. Luciane Rocha 
abordarão temas importantes 
e atuais da Ultrassonografia, 
contribuindo para a atualiza-

ção e aper feiçoamento dos 
presentes.

A primeira edição da Jorna-
da Amazonense de Ultrassono-
grafia será realizada no Con-
selho Regional de Medicina do 
Estado do Amazonas.
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Contagem regressiva
para o congresso

Fique atento

J
á começou a contagem regressiva para o maior 
congresso de ultrassonografia do Brasil. No pe-
ríodo de 26 a 29 de setembro, no Centro de 

Convenções Frei Caneca, em São Paulo, a Socieda-
de Brasileira de Ultrassonografia (SBUS) realiza a 22ª 
edição do Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, 
14º Congresso Internacional de Ultrassonografia da 
Fisusal e o Encontro da Liga Brasileira de Ultrassono-
grafia Músculo-Esquelética (LBUM). “A programação 
científica preliminar já está fechada e contará com a 
participação de renomados convidados nacionais 
e internacionais”, assinala Dr. Rui Gilberto Ferreira, 



Contagem regressiva
para o congresso

presidente da SBUS e do Congresso.
Temas nas áreas de Ginecologia, Obstetrícia, Me-

dicina Interna, câncer de mama, Músculo-esquelética 
e Pediatria integram a programação do congresso.

No link do congresso (sbus.org.br/congresso), o 
congressista pode acessar a programação, convi-
dados confirmados, os detalhes para o envio de tra-
balhos e se inscrever para o 22º Congresso Brasilei-
ro de Ultrassonografia, 14º Congresso Internacional 
de Ultrassonografia da Fisusal e o Encontro da Liga 
Brasileira de Ultrassonografia Músculo-Esquelética 
(LBUM).



Excelência profissional

SBUS e OAB apoiam AMB na 
criação do Exame Nacional

E
m reunião do con-
selho deliberativo da 
Associação Médica 
Brasileira, em março, 

ficou definido por unanimidade 
que AMB atuaria em prol da cri-
ação de lei para instituição do 
Exame Nacional Obrigatório de 
Proficiência Médica. Assim, os for-
mados não aprovados ficarão 
impedidos de receber o registro 
no CRM e de exercer a Medicina. 
A principal intenção da iniciativa 
é garantir que somente médicos 
com boa qualidade na formação 
sejam autorizados a atender a 
população.

A luta da AMB, que conta com 
total adesão da SBUS, recebeu, 
no dia 5 de junho, o importante 
apoio da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB). O presidente da 
AMB, Lincoln Ferreira, foi recebido 

pelo presidente da OAB, Claudio 
Lamachia, na sede da instituição, 
em Brasília, conheceu em detalhes 
os aspectos jurídicos que dão su-
porte à existência do Exame da 
Ordem e debateu as semelhanças 
da prova com a que as entidades 
médicas brasileiras almejam criar.

Filtro
Atualmente, existem no Brasil 

454 mil médicos registrados nos 
Conselhos Regionais e aproxima-
damente 31 mil vagas de cursos 
de medicina. “O Exame Nacio-
nal de Proficiência em Medicina 
será um filtro para garantirmos 
qualidade nos profissionais que 
irão atuar no mercado. Tenho dito 
que formar bons médicos custa 
caro. Formar maus médicos custa 
muito mais caro. Profissionais sem 

o preparo, conhecimento e téc-
nica necessários sobrecarregam 
o sistema de saúde, pois pedem 
exames desnecessários, aumen-
tam os períodos de internação e 
são pouco resolutivos”, explica o 
presidente da AMB.

A existência de um exame na-
cional de proficiência em medic-
ina atende às mesmas prerroga-
tivas do exame de ordem dos 
advogados: garantir qualidade 
no atendimento à população. 
“Esta pauta de vocês é nossa 
também”, afirmou o presidente da 
OAB, Claudio Lamachia, durante 
o encontro, em Brasília, do qual 
participaram também o vice-pres-
idente da AMB, Diogo Leite Sam-
paio e o assessor parlamentar, 
Napoleão Puentes.

Com informações da Associa-
ção Médica Brasileira



N
o dia 9 de junho, em São Paulo, a 
SBUS e a Sociedade Brasileira de 
Medicina Fetal (SOBRAMEF) realiza-
ram o 5º Simpósio de Ultrassonogra-

fia em Medicina Fetal, um momento privilegiado 
de aquisição de conhecimentos e troca de expe-
riências entre ultrassonografistas de todo o Brasil.

Com uma programação científica de alto nível, 
ministrada por professores conceituados, a SBUS 

Aperfeiçoamento

Simpósio 
de USG em 
Medicina Fetal

e a SOBRAMEF mostraram sua força e comprome-
timento com o aperfeiçoamento do ultrassonogra-
fista.

Durante o simpósio, foi realizada uma Fetos-
copia para Desobstrução Vesical com Laser, em 
transmissão ao vivo para os participantes. Também 
foram sorteados livros da SBUS e um iphone 8. O 
ganhador do aparelho foi o presidente da Fede-
rada do Mato Grosso, Agnaldo Cesário.



VII Congresso da 
Associação Paraibana 
de Ultrassonografia

N
os dias 25 e 26 de maio, no Centro 
de Convenções do Hotel Garden, em 
Campina Grande (PB), a Associação 
Paraibana de Ultrassonografia (AP-

BUS) realizou a 7ª edição do seu tradicional con-
gresso. Por videoconferência, o Diretor Presidente 
da SBUS, Dr. Rui Gilberto Ferreira, abriu o evento 
científico e o Prof. Dr. Waldemar Naves teceu co-
mentários sobre o livro Tratado de Ultrassonografia 
VII, elaborado em parceria com o médico Antônio 
Gadelha da Costa e lançado no último Congresso 
Brasileiro de Ultrassonografia.

No VII Congresso da APBUS foram discutidos te-

mas como critérios ecográficos das massas anexiais 
e ultrassonografia morfológica fetal elastografia he-
pática, ultrassonografia e Doppler em medicina in-
terna e pequenas partes, ultrassonografia em obste-
trícia, ultrassonografia e Doppler em ginecologia e 
obstetrícia e Síndrome da Zika Fetal.

O VII Congresso da Associação Paraibana de 
Ultrassonografia contou com palestras de concei-
tuados especialistas da área,  como o Dr. Valdair 
Muglia, Dr. Sérgio Matos, presidente da federada da 
Bahia, Dr. José Eymard, Dra. Adriana Melo  e os inte-
grantes da diretoria da APBUS, Dr. Cláudio Sérgio e 
Dra. Maria Amélia.

Evento científico






