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Rui Gilberto Ferreira

pós muito trabalho e dedicação da comissão
organizadora, nós estamos prontos para receber conferencistas e congressistas no Congresso Brasileiro de
Ultrassonografia da SBUS e Congresso Internacional
de Ultrassonografia da FISUSAL, que serão realizados nos dias
26 a 29 de setembro, no Centro de Convenções Frei Caneca.
Não poupamos esforços para superar as expectativas de nosso público, buscando disponibilizar momentos significativos de
aquisição de conhecimento, interação e troca de experiências
em US. Um dos vários destaques do evento será, sem dúvida, o
lançamento do Atlas de Medicina Fetal, publicação que promete
surpreender por sua altíssima qualidade científica e editorial.
O aperfeiçoamento científico é, definitivamente, um dos pilares
da SBUS. Prova disso é que estamos também trabalhando intensamente na estruturação do 15th ISUOG International Symposium,
o maior evento de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia
do mundo, que será realizado no período de 12 a 14 de abril
de 2019, no Maksoud Plaza, em São Paulo.
A SBUS não para, promovendo ações científicas, classistas e
políticas, o que implica aumentar também a nossa capilaridade
no Brasil, e hoje estamos presentes em 27 estados. E por falar em
ações políticas, não podemos esquecer que o encontro com as
urnas das eleições 2018 se aproxima e devemos ficar atentos
e escolher candidatos realmente comprometidos com nossas
bandeiras e lutas. Somente com uma efetiva representatividade
e apoio no Congresso Nacional e nas casas legislativas estaduais conquistaremos maior valorização profissional e saúde de
qualidade para a população brasileira.
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JornadasPR / AM

Jornadas Paranaenses

C

om a Coordenação do Presidente da
SBUS, Dr. Rui Gilberto, da Presidente da
Federada SBUS-PR, Dra. Rejane Maria
Ferli, do Presidente da Associação de
Obstetrícia e Ginecologia do Paraná (SOGIPA), Dr.
Jan Pawel Andrade Pachnicki, palestras de alguns
dos mais conceituados profissionais da US do Brasil

e uma programação instigante e muito bem elaborada, foi realizada, nos dias 18 e 19 de maio, na sede
da SOGIPA, a V Jornada Paranaense de Ultrassonografia da SBUS/PR e a Jornada de Ultrassonografia
da SOGIPA. A Comissão Científica foi integrada por
Dr. Adriano Pienaro Chrisostomo, Dr. Carlos Alberto
Anjos Mansur e Dr. Hamilton Julio.

I Jornada Amazonense

A

SBUS e AMAZUS realizaram, nos dias
20 e 21 de julho, em Manaus (AM), a
I Jornada Amazonense de Ultrassonografia. O evento contou com mais de
70 participantes, palestras de renomados médi-
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cos, como Dr. Waldemar Naves do Amaral, Dr. Adilson Cunha Ferreira, Dr. Francisco Mauad Filho, Dra.
Luciane Rocha e Dr. Nélio Santos, e foi realizado
no Conselho Regional de Medicina do Estado do
Amazonas - CREMAM.

Evento internacional

15º Simpósio
Internacional ISUOG

N

o período de 12 a 14 de abril de
2019, no Maksoud Plaza, em São
Paulo, SBUS e a Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
(ISUOG) realizam o maior evento de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia do mundo, o 15th
ISUOG International Symposium, uma oportunidade
privilegiada de atualização e aperfeiçoamento
científico.
Os Simpósios Internacionais da ISUOG são projetados para incentivar o intercâmbio mais amplo
de pesquisa e informação em todo o mundo. De
acordo com os organizadores, o evento contará

com a presença de ilustres palestrantes internacionais da ISUOG nas áreas de ginecologia e obstetrícia, que junto com os grandes nomes da ultrassonografia brasileira, garantirão atualizações nos
principais tópicos da ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia.
O Comitê organizador local é composto pelos médicos Fabrício Costa (Presidente), Wellington
Martins (presidente), Waldemar Naves do Amaral
(Presidente), Rui Gilberto Ferreira (Presidente da
SBUS), Adilson Ferreira (São Paulo), Renato Sá (Rio
de Janeiro), Evaldo Trajano (Brasília) e Eduardo
Fonseca (Paraíba).
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Jornadas DF / SE

Eventos científicos
no Distrito Federal

S

BUS, Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Distrito Federal (SGOB), Sociedade Brasileira de Medicina Fetal (SOBRAMEF), com o apoio do SindMédico/
DF, promoveram, nos dias 17 e 18 de agosto, na

Associação Médica de Brasília, dois eventos de
alta relevância científica, coordenados e ministrados
por professores conceituados: a VI Jornada de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia e o XII
Simpósio de Medicina Fetal do Distrito Federal.

IV Jornada Sergipana

A

IV Jornada Sergipana de Ultrassonografia, no dia 26 de maio, no Hotel Comfort
Aracaju, se transformou em um momento
privilegiado de atualização de conhecimentos e confraternização. O evento foi realizado pela Associação Sergipana de Ultrassonografia,
com apoio da SBUS e promoveu a reflexão crítica e
o debate sobre temáticas atuais. Avaliação Miometrial, Urgências em Ginecologia, U.S. na Endometriose
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e Coração Fetal foram alguns temas tratados nessa
quarta edição do evento, que reuniu cerca de 200
participantes, entre médicos, residentes e acadêmicos de medicina.
Durante o evento, o presidente da Associação
Sergipana de Ultrassonografia, Dr. André Fortes, homenageou o Dr. Wagner Bravo de Oliveira pelos
inestimáveis serviços prestados à Medicina, em especial no campo de ultrassonografia.

Aperfeiçoamento

Prova de
Habilitação em
Ultrassonografia Geral

N

o dia 26 de setembro, às 14 horas, no
Centro de Convenções Frei Caneca,
em São Paulo, a SBUS realiza a
prova destinada à obtenção
de Habilitação em Ultrassonografia Geral, reconhecida pela
Federação Internacional de Ultrassonografia da América Latina
– FISUSAL. A SBUS, juntamente com
a Federação Internacional das
Sociedades de Ultrassonografia
da América Latina (FISUSAL), cer-

tificará os médicos que atuam na
área de Ultrassonografia e que
forem aprovados nesta avaliação, reconhecendo seu amplo
conhecimento. “Vale lembrar que
esta prova conta com o apoio
especializado de equipe multiprofissional de reconhecida qualidade técnica, onde se destacam
ultrassonografistas, radiologistas,
ginecologistas,
mastologistas,
urologistas, pediatras, cirurgiões
vasculares, ortopedistas, entre outros”, detalha o médico Leonardo

Piber, integrante da Comissão de
Provas da SBUS.
O principal objetivo da prova,
segundo a Comissão, é incentivar
a cultura técnica médica de sócios
e não sócios para que cada vez
mais os ultrassonografistas oferecem uma atuação de qualidade à
sociedade. “A SBUS considera que
todo médico que atua em Ultrassonografia deve buscar tal qualificação, a qual engrandece os nossos
currículos”, analisa o presidente da
SBUS, Rui Gilberto.
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Fique atento

Poucos dias para o CBUS

F

altam poucos dias para o maior congresso
de ultrassonografia do Brasil. No 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
Ultrassonografia, 14º Congresso Internacional de
Ultrassonografia da Fisusal e o Encontro da Liga
Brasileira de Ultrassonografia Músculo-Esquelética
(LBUM).
Além dos grandes nomes da ultrassonografia brasileira, já confirmaram presença os convidados internacionais Fabrício da Silva Costa (Austrália), Ana
Bianchi (Uruguai), Guillermo Azulay (Argentina), Iván
Quirós Bazán (Peru), Jader Cruz (Portugal), Jéssica
Preisler (Chile), Lena Soledad Pari Galindo (Peru) e

Miguel Ruoti Cosp (Paraguai). Temas nas áreas de
Ginecologia, Obstetrícia, Medicina Interna, câncer
de mama, Músculo-esquelética e Pediatria integram
a programação do congresso. “A programação
científica do pré-congresso e do congresso já estão
fechadas. Será, inquestionavelmente, dias de atualização, aquisição de conhecimentos e troca de
experiências”, assegura Dr. Rui Gilberto Ferreira, presidente da SBUS e do Congresso.
No link do congresso (sbus.org.br/congresso), o
congressista pode acessar a programação, convidados confirmados e se inscrever para o 22º Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, 14º Congresso
Internacional de Ultrassonografia da Fisusal e o Encontro da Liga Brasileira de Ultrassonografia Músculo-Esquelética (LBUM).

Revista

SBUS

9

Jornadas BA / AMARUS

II Jornada da SBUS/BA

T

endo como objetivo principal a promoção da atividade médica científica continuada, atualizando os principais temas
da especialidade, além de promover a
integração dos associados de todo o estado, foi
realizada, nos dias 04 e 05 de agosto, no Gran
Hotel Stella Maris, a II Jornada de Ultrassonografia
da SBUS/BA.
Foram 274 inscritos, 14 horas de evento, distribuídas em 18 aulas entre teoria e prática, ministradas
por 14 renomados palestrantes do cenário regional e nacional. Buscando sempre o aprimoramento,

este ano a Jornada recebeu submissão de trabalhos
científicos e os três melhores foram apresentados no
evento.
Além de todo o conhecimento oferecido, também foi entregue o certificado de participação
pontuado pela Comissão Nacional de Acreditação (CNA) e sorteados acessos ao Congresso Brasileiro de Ultrassonografia da SBUS, além de brindes
de patrocinadores. Durante a jornada, a SBUS/BA
prestou também uma merecida homenagem ao Dr.
Luiz Machado, por toda contribuição e dedicação
à Ultrassonografia.

Jornada AMARUS/SBUS

A

proximadamente 230 médicos ultrassonografistas e colaboradores participaram, nos dias 3 e 4 de agosto,
da II Jornada Maranhense de Ultrassonografia AMARUS/SBUS. A grande participação confirmou o crescimento da ultrassonografia e evidenciou a importância do trabalho da
SBUS na região. “Foram dois dias intensos em
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todos os aspectos: conhecimento, atualização,
reencontro, muitos abraços e uma alegria estampada em nossos rostos. Nossos agradecimentos
aos palestrantes, que prontamente atenderam
ao nosso convite, aos nossos patrocinadores e
congressistas, que garantiram o sucesso da nossa
jornada”, comemora Dra. Livia Teresa M. Rios, presidentes da AMARUS.

