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Gratidão e união

G
ratidão. Com essa palavra resumimos 
os nossos sentimentos no balanço 
final da 22ª edição do Congresso 
Brasi leiro de Ultrassonografia, 14º 

Congresso Internacional de Ultrassonografia da Fisusal 
e o Encontro da Liga Brasileira de Ultrassonografia 
Músculo-Esquelética (LBUM). Gratidão a todos que, 
mais uma vez, confiaram na capacidade da SBUS 
de realizar um dos maiores congressos científicos da 
América Latina. Aos parceiros comerciais, congressistas, 
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Palavra dos editores

palestrantes e colaboradores, elos de uma correte po-
sitiva de trabalho que resultou em um grande sucesso, 
o nosso muito obrigado.

O 22º CBU evidenciou aquilo que defendemos 
desde sempre: a união é a receita certa para uma 
Medicina cada vez mais avançada e uma ultrasso-
nografia pujante. União que deve ser preservada e 
fortalecida, garantindo um futuro melhor para médicos 
e pacientes.

Juntos somos fortes!



SBUS em movimento

Reunião com representantes 
da US da América Latina

Dia Nacional do Médico 
Ultrassonografista

L
egenda: Nelson Yesid Aguilar Jaimes (Colôm-
bia), Miguel Ruoti Cosp (Paraguai), Ana Bian-
chi (Uruguai), Judith Gabriela Balderas (Boli-
via), Pedro Beltrán (México), David Romero 

(Paraguai), Augusto Benediti (Brasil), Goldman Arman-
do (Argentina), Erasmo Huertas (Peru), Rui Gilberto (pre-
sidente SBUS) e Francisco Maud (anfitrião do evento)

O presidente da SBUS, Rui Gilberto Ferreira, se 
reuniu, no dia 9 de novembro, com representantes 

N
o dia 27 de novembro, o presiden-
te da SBUS, Rui Gilberto Ferreira, e 
o vice-presidente da Sociedade 
Goiana de Ginecologia e Obstetrí-

cia (SGGO), Reisson Serafim Cruz, participaram, em 
Brasília, de audiência pública na Comissão de Le-
gislação Participativa da Câmara dos Deputados, 
coordenada pela deputada Flávia Morais.

A audiência teve como objetivo dar seguimento ao 

da Ultrassonografia da América Latina durante a X 
Jornada Internacional de Ultrassonografia da Fate-
sa, em Ribeirão Preto, São Paulo. O encontro teve 
como objetivo firmar parcerias internacionais em 
todo o território latino-americano para fortalecer, 
ainda mais, a ultrassonografia mundial.

A SBUS está sempre à frente de seu tempo em 
busca de melhorias e maior qualificação e evolução 
da Ultrassonografia, além das fronteiras brasileiras.

processo que institui oficialmente o dia 21 de agosto 
como o Dia Nacional do Médico Ultrassonografista. 
“Essa é mais uma etapa vencida pela ultrassonogra-
fia brasileira, pois estamos sendo reconhecidos e, em 
breve, seremos eternamente lembrados e celebrados 
em 21 de agosto”, assinala Rui Gilberto Ferreira que, 
no ato, representou também a Associação Médica de 
Goiás (AMG) e a Federação Internacional das Socie-
dades de Ultrassonografia da América Latina (FISUSAL).



MT / RS

XV Jornada de Atualização 
em Ginecologia e Obstetrícia

Jornada da Associação 
Gaúcha de Ultrassonografia

R
ealizada pela Federada Mato Grosso da 
SBUS, no dia 24 de novembro, a XV Jorna-
da de Atualização de Ultrassonografia em 
Ginecologia e Obstetrícia reuniu  no  Hotel 

Deville, em Cuiabá (MT), aproximadamente 70 parti-
cipantes das mais distintas áreas como clínicos, ultras-
sonografistas, ginecologistas, obstetras e radiologistas.

De acordo com o presidente da Federada, Ag-
naldo Cesário, o objetivo do encontro foi alcan-
çar uma visão mais específica da ultrassonografia 
especializada com o que existe de mais moderno 

C
om palestrantes conceituados e um 
público bastante atento às novida-
des da área, nos dias 26 e 27 de 
outubro, em Porto Alegre (RS), ARGUS 

e SBUS realizaram a XIV Jornada da Associação 

no diagnóstico das patologias gineco-obstétricas. 
“Apesar das longas distâncias do Estado, fiquei mui-
to contente, pois tivemos a presença de colegas 
de estados vizinhos como Rondônia, Pará e Mato 
Grosso do Sul”, comemora.  Além disso, a Jornada 
reforçou, segundo Agnaldo Cesário, a força de se 
fazer parte da SBUS extremamente focada na Ul-
trassonografia e naqueles que a praticam, defen-
dendo os direitos e ressaltando a importância da 
formação adequada e capacitação continuada  
permanente.

Gaúcha de Ultrassonografia (JARGUS), II Encontro 
Gaúcho da Sobramef e I Feira de Implementos e 
Negócios em US - RS. Patrocinadores, expositores, 
palestrantes, staff e participantes consideraram os 
eventos da ARGUS um sucesso.



Depoimentos

Superando expectativas
O sucesso da 22ª edição do Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, 14º Congresso 

Internacional de Ultrassonografia da Fisusal e o Encontro da Liga Brasileira de Ultras-
sonografia Músculo-Esquelética (LBUM) avaliado por nossos congressistas.

O Congresso Brasileiro de Ultrasssonografia da SBUS é um evento que sempre supera as expecta-
tivas. Encontramos amigos, encontramos novidades e novos aparelhos. Ficamos realizados em nos de-
parar com um evento atualizado, que apresenta novidades. Ficamos mais joviais com este congresso 
de alta qualidade. Esta edição está muito bem organizada e só tenho a agradecer ao presidente Rui 
Gilberto e a todos os colegas para que continuem este evento com toda essa jovialidade. Está 100%! 
Tudo que procuramos, encontramos neste Congresso”.

Mário Nóbrega – Currais Novos (RN)

Vi o ultrassom nascer, tenho uma história dentro da ultrassonografia, desde os primeiros aparelhos 
que chegaram no Brasil. Sempre acreditei que a ultrassonografia seria o método do futuro e que teria 
um avanço excepcional. Hoje, para mim, não teria condições de fazer a Medicina sem o ultrassom. Sou 
aparelho-dependente. Amo o que faço. Adoro a ultrassonografia. Acompanho os avanços. A vinda 
ao Congresso é sempre para reciclagem, um encontro maravilhoso de amigos. Sempre temos muito a 
aprender em um congresso como este. A cada ano o Congresso da SBUS se supera. Estou encantado. 
Nota 10!”

Luiz Eduardo Machado – Salvador (BA)

É um evento no qual sempre compareço para me atualizar e cada vez mais, em cada evento que 
ocorre, percebo que existe um cuidado para melhorar a sua qualidade. A programação científica 
está muito boa e diversificada. Espero que este evento continue sempre sendo realizado”. 

Ronaldo Delgado – Natal (RN)

O Congresso da SBUS possui uma alta qualidade. Os professores são de alto nível. Moro no interior, 
mas quero sempre me manter atualizada. Estamos caminhando bem na ultrassonografia. Estou adorando 
tudo. Maravilhoso!”

Raquel Bombard – Itajubá (MG)
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Atuo em ultrassonografia há 13 anos. É um evento que nunca quero perder. Sei da importância deste 
encontro para nosso aprendizado. É o nosso mundo. Um congresso de alto nível. Todo ano estou aqui. 
A estrutura física é muito boa, em uma localização privilegiada em São Paulo. O nível da programação 
é alto. Gosto muito!”

Luiz Marcelo Matias Leão – Arapiraca (AL)

Eu estou impressionado com a evolução da ultrassonografia. Iniciei a fazer ultrassom em 1976. Tenho 
uma história com a ultrassonografia e acompanhei sua evolução. Hoje não se tem praticamente mais 
especialidade sem a ultrassonografia, está na anestesiologia, na urologia, na cardiologia, e tantas 
outras. E muito ainda está por vir. Estes encontros científicos da SBUS tanto em São Paulo, no evento 
nacional, quanto nos Estados com suas Federadas, é muito importante para a formação dos ultrassono-
grafistas. Todos os dias eu aprendo, eu estudo, pois o ultrassom é uma ferramenta metodológica de muita 
tecnologia. E tecnologia evolui a cada momento e esta evolução pede conhecimento e atualização. 
O Brasil é um dos líderes em ultrassonografia mundial e o papel da SBUS, nacional e internacionalmente, 
é fundamental. 

Francisco Mauad – Ribeirão Preto (SP)

Conheci a ultrassonografia ainda estudante, há 34 anos. Faço ultrassom exatamente desde a época 
de formado. Vir da Bahia para o Congresso da SBUS é me reciclar. É conhecer as novidades e contatar 
os amigos. O evento, a cada ano, está mais rico, com mais temas interessantes e professores, que já 
conhecemos de outros anos, que são sempre bons. É uma forma aprender, conviver fraternalmente, tirar 
as dúvidas e aplicar em nosso dia a dia durante o atendimento aos pacientes”.

Clodoaldo Cadete – Vitória da Conquista (BA)

Recebi com muita alegria o convite para participar do Congresso da SBUS. Foi uma surpresa ver a 
alta qualidade do programa e a gentileza dos colegas brasileiros. Represento o grupo IOTA na América 
do Sul. Por essa razão, acho que é muito importante ter especialistas treinados nos EUA e padronizar os 
exames de acordo com as diretrizes internacionais. A educação continuada e a atualização pediátrica 
são necessárias por meio de cursos e conferências como os realizados pela SBUS. Assim, poderemos 
prestar um atendimento médico de alto nível e melhorar a qualidade de vida de nossos pacientes. Muito 
obrigado pelo convite.

Jessica Preisler Romanow (Chile)

Por morarmos no interior, temos acesso às informações principalmente via internet. Mas quando 
estamos presencialmente, damos muito valor. Para isto, procuramos grandes centros para adquirir novos 
conhecimentos. Este é um evento importante que reúne profissionais renomados, assim buscamos melhor 
qualidade em nossos laudos, dando maior segurança aos nossos pacientes. Uma programação muito 
boa, com excelente estrutura. Sou radiologista, faço bastante ultrassom. É a primeira vez que venho ao 
Congresso da SBUS e, com certeza, ano que vem irei retornar”.

Rodrigo Perez - Penápolis (SP)
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Patrocinadores

Parcerias e 
apoiadores garantem 
o sucesso do CBUS

A 
22ª edição do Congresso Brasileiro de 
Ultrassonografia, 14º Congresso Interna-
cional de Ultrassonografia da Fisusal e 
o Encontro da Liga Brasileira de Ultras-

sonografia Músculo-Esquelética (LBUM) não teriam 
alcançado tanto sucesso e atingido integralmente 
os objetivos inicialmente propostos se não fosse a 
confiança, a participação ativa dos nossos patro-
cinadores, que acreditaram na admirável história da 
SBUS na defesa e valorização do profissional Ultras-
sonografista e em sua capacidade de organizar um 
dos maiores eventos científicos da US na América 

Latina.
Portanto, a comissão organizadora do evento e 

a SBUS tem a honra e a satisfação de reconhecer a 
importância dessas parcerias e agradecer pela con-
fiança depositada por apoiadores e patrocinado-
res. A evolução do Ultrassom está intimamente ligada 
ao grande desenvolvimento de marcas de aparelhos 
ultrassonográficos, clínicas e outras empresas do seg-
mento que acreditam que o futuro do diagnóstico 
por imagem está na Ultrassonografia. A SBUS espera 
contar com estas parcerias em seus próximos eventos 
internacionais, nacionais e regionais.
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A opinião dos nossos parceiros
Disseminação de conhecimento

“Mais do que um espaço para realização de bons 
negócios, o congresso da SBUS integra vários segmen-
tos da ultrassonografia, promovendo o fortalecimento 
da classe por meio da disseminação de conhecimento 
estratificado e completamente alinhado com as mais 
recentes técnicas em uso no planeta. A Samsung reitera 
seu comprometimento e parceria com a SBUS e o pro-
gresso desse método diagnóstico tão nobre através 
do suporte tecnológico às sessões práticas e, claro, 
no apoio aos eventos de todas as suas células regio-
nais. Temos inovação em nosso DNA e por isso acredi-
tamos que fornecer soluções integradas que propiciem 
diagnósticos mais precisos aos médicos é essencial 
tanto para a sustentabilidade operacional do método 
quanto para seu desenvolvimento e crescimento como 
ferramenta indispensável no auxílio à prática da me-

Tecnologia de ponta para os profissionais e seus pacientes
“Durante os dias em que estivemos no Congresso 

da SBUS, foi gratificante acompanhar a interação 
das novas gerações de médicos com tantos profis-
sionais consagrados, que há mais de três décadas 
se dedicam ao crescimento da Ultrassonografia. 
Toda a indústria tem colaborado de forma defini-
tiva para proporcionar tecnologia de qualidade e 
acesso a todos os mercados, atendendo a todas 
as suas necessidades. Assim, todos juntos, indústria 
e profissionais da saúde, fazem do nosso país um 
dos líderes em desenvolvimento do Ultrassom como 
o mais efetivo método de Diagnóstico por Imagem. 
A PHILIPS do Brasil participou com muito orgulho do 
Congresso da Sociedade Brasileira de Ultrassono-
grafia e continuará proporcionando tecnologia de 
ponta a estes profissionais e seus pacientes”.

Paolo Ricardo de Moraes Bianchi, gerente 
nacional do negócio de Ultrassom da Philips.

dicina diagnóstica. Nesse sentido, várias tecnologias 
avançadas e inovadoras são desenvolvidas em conso-
nância com as mais diversas necessidades clínicas. Em 
uma combinação balanceada de inteligência artificial 
e deep learning, a Samsung oferece ao mercado, além 
de excelência em qualidade de imagem 2D, 3D, 4D, 
5D e Doppler, várias ferramentas avançadas de elasto-
grafia quantitativa, fusão de imagem com outros méto-
dos diagnósticos, recursos para navegação cardíaca 
fetal, integração com dispositivos móveis, algoritmos 
de otimização de imagem inteligentes e, claro, fluxo 
de trabalho simplificado. E nesse cenário de perfeita 
sinergia tecnológica, os pacientes são os principais 
beneficiados, o que torna nosso desafio ainda mais 
gratificante”.

Walter Brandstetter, gerente clínico da Samsung
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Expositores e patrocinadores do 22º Congresso Brasileiro de Ultrassonografia, 
14º Congresso Internacional de Ultrassonografia da Fisusal e Encontro da Liga 
Brasileira de Ultrassonografia Músculo-Esquelética (LBUM).

- SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA.

- ALLIAGE S/A (FIGLABS - GNATUS EQUIPAMENTOS 

MÉDICO-ODONTOLÓGICOS S.A.)

- MINDRAY DO BRASIL - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 

EQUIP. MÉDICOS LTDA.

- SCHOLA FERTILE TREINAMENTO EM MEDICINA LTDA.

- PROGSYSTEM SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA.

-CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA. (TOSHIBA)

-GE HEALTHCARE

- TOYOTA

- QUEO SISTEMAS LTDA.

- BIBLIOMED LIVRARIA (CLS LIVRARIA E DISTRIB. DE LIVROS 

LTDA.)

-SC MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI

- MM DIAGNÓSTIKA COMERCIAL LTDA.-EPP

-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

-ESCOLA DE ULTRASSONOGRAFIA RIBEIRÃO PRETO LTDA 

(FATESA)

-ZANNO (CRISTIANO BOLLA FERNANDES - ME

-TVMED - FILMAGEM DE EVENTOS

- MED PEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

- PM3 CANTARELLI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA 

EIRELI - EPP

-MANAGER CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI

Caros apoiadores, contamos com vocês nos próximos eventos. 
Agradecemos o sucesso alcançado!

SBUS Muito trabalho e 
inúmeras conquistas

G
randes ícones da Ultras-
sonografia Brasileira e 
Mundial participaram da 
criação e estão presen-

tes até hoje na vida da SBUS. Hoje, 
depois de muito trabalho, vários de-
safios vencidos e inúmeras conquistas, 
a SBUS, entidade facilitadora do apri-
moramento técnico-científico e agre-
gadora profissional da US nacional, 
está presente nos 27 Estados da Fe-
deração.
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