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REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ULTRASSONOGRAFIA

Palavra do Presidente

Trabalho, conquistas
e prosperidade

Rui Gilberto Ferreira
Presidente da Sociedade
Brasileira de Ultrassonografia
(SBUS)

Após um 2019 de grandes desafios, muitas lutas e vários avanços, iniciamos este ano com as energias renovadas, dispostos a dar
continuidade ao trabalho de busca por mais valorização do médico
Ultrassonografista e motivados a contribuir determinantemente para
ampliar ainda mais a excelência científica da USG brasileira.
Neste ano, os 5.570 municípios terão novamente a oportunidade de eleger seus representantes para os legislativos e executivos
municipais. Esperamos sinceramente que sejam eleitos cidadãos
realmente comprometidos com os anseios gerais da população e,
mais particularmente, com a saúde pública.
De nossa parte, persistiremos atentos na defesa da Medicina e
dos médicos brasileiros, vigilantes quanto ao efetivo cumprimento da
Lei do Ato Médico, compromissados com a atualização e o aperfeiçoamento cientifico dos profissionais da Ultrassonografia.
Mostras desse nosso compromisso não faltam. Além das várias
jornadas científicas regionais que preenchem praticamente todos os
meses do ano, nos dias 27 e 28 de março, apoiaremos a realização
da 26ª edição do Congresso Teórico Prático de Ultrassonografia
e 11ª edição JBUM - Jornada Brasileira de Ultrassonografia
Musculoesquelética, em Goiânia. No dia 27 de junho, a SBUS e a
Sociedade Brasileira de Medicina Fetal (SOBRAMEF) promovem o
6º Simpósio de Ultrassonografia em Medicina Fetal, em São Paulo,
mais uma privilegiada oportunidade de aquisição de conhecimento
e troca de experiências entre Ultrassonografistas de todo o Brasil.
Como já é tradição, o ponto culminante de nossa agenda científica,
o 24º Congresso Brasileiro de Ultrassonografia SBUS, já tem data e
local: 23 a 26 de setembro, no Centro de Convenções Frei Caneca,
em São Paulo. Enfim, tudo aponta para um ano de muito trabalho,
conquistas e prosperidade para a USG brasileira.
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Jornada Cearense
de Ultrassonografia

C

om o irrestrito apoio da
SBUS e Sociedade Brasileira de Medicina Fetal
(SOBRAMEF), nos dias 7 e 8 de
fevereiro, a federada cearense da
SBUS promoveu a terceira edição
da sua Jornada de Ultrassonografia. O evento científico cearense foi
realizado no Hotel Luzeiros, em Fortaleza, e contou com palestras de
conceituados profissionais da USG,
garantindo aos participantes momentos produtivos de atualização,
compartilhamento de conhecimento e troca de experiências.
ULTRA-SYSTEM - Versão 3.13
• Classificações: FIGO, CHAMMAS, BOSNIAK, BI-RADS (5ª edição), TI-RADS, GI-RADS;
• Padrões: MUSA, IETA, IOTA
• Cálculo dos percentis; / • Relação Cérebro-Placentária (RCP);
• Colo Uterino - cálculo de risco do parto antes das IG: 28,31,34 e 37 semanas;
• Tabelas CC, CF, CA, DBP e Peso fetal atualizadas;
• Faixa de referência da TN de acordo com a CCN; / • Novo Gráfico CCN x TN;
• Medidas da biometria fetal com casas decimais;
• Novas fórmulas de peso fetal: Hadlock3 e Hadlock4;
• Possibilidade de editar o laudo após visualizar;
• Cálculo automático das trissomias e pré-eclâmpsia;
• DICOM - Captura de Imagens* / Worklist* / Importação de medidas* / Cine*
• Possibilidade de disponibilizar os laudos e imagens via web*.
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Progsystem Soluções Informática
(62) 3093-8198
(62) 9 8188-0233 Tim - Whatsapp
(62) 9 9661-2682 Vivo - Whatsapp
Site: www.progsystem.com.br
*Módulos Adquiridos separadamente. E-mail: progsystem3@gmail.com
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Defesa da Ultrassonografia

O

Presidente Rui Gilberto Ferreira, o Secretário Geral Maurício Saito e o Tesoureiro Geral da SBUS, Waldemar Naves
do Amaral, participaram, no dia 27 de fevereiro, de
reunião com representantes do Colégio Brasileiro de

Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e da Associação Médica Brasileira (AMB). Realizado na sede
da AMB, em São Paulo, o encontro teve como pauta
principal a construção conjunta de estratégias para
a defesa dos interesses da Ultrassonografia brasileira.
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Campanha

SBUS contra a
pré-eclâmpsia
E
m mais uma iniciativa de
impacto social e científico, a SBUS idealizou uma campanha educativa
que busca incentivar o rastreio
da Pré-Eclâmpsia (PE) por meio
da ultrassonografia. A ação
disponibiliza orientações à população e ultrassonografistas
sobre essa doença que mata 76
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mil mulheres e 500 mil bebês por
ano no mundo. A ultrassonografia é uma poderosa maneira de
rastreá-la.

Objetivos da iniciativa
- Informar, orientar e conscientizar
os colegas obstetras a solicitarem Doppler no primeiro trimestre
da gestação

- Divulgar entre os médicos a importância desse rastreamento
- Divulgar os critérios utilizados
nesse rastreamento
- Divulgar a técnica da análise
Doppler
- Divulgar a técnica da medida
da pressão arterial
- Divulgar o algoritmo para cálculo de risco

Fatores de riscos
Os principais fatores de risco para
o desenvolvimento da doença.
- História prévia ou familiar de PE;
- Hipertensão crônica;
- Diabetes;
- Obesidade;
- trombofilia;
- Raça negra;
- Primigestação.

Prevenção
O que fazer para evitar a Pré-Eclâmpsia (PE)
- Faça um pré-natal criterioso;
- Monitore sua pressão e contate o seu médico, imediatamente, caso
haja aumento da pressão;
- Conheça seu histórico familiar sobre hipertensão, gravidez e doenças
cardíacas;
- Se alimente bem e faça atividade física regularmente.
Abrace essa ideia. Divulgue!
Acesse e saiba mais: sbus.org.br
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Agende-se

Atualização de qualidade

O

grupo Fértile realiza, nos dias 27 e 28 de março,
no Auditório do Conselho Regional de Medicina
do Estado de Goiás (CREMEGO) e em parceria
com a Sociedade Brasileira de Ultrassonografia (SBUS), a
26ª edição do seu tradicional e conceituado evento científico: o Congresso Teórico Prático de Ultrassonografia, em
conjunto com a 11ª edição JBUM - Jornada Brasileira de Ultrassonografia Musculoesquelética.
O evento científico do grupo Fértile garante aos congressistas oportunidade privilegiada de atualização e
aperfeiçoamento do conhecimento em Ultrassonografia por
meio de miniconferências ministradas pelos principais nomes
da especialidade no Brasil.
Mais informações e inscrições - congressofertile.com.br

Departamento Jurídico

Defesa de classe

A

SBUS possui um Departamento Jurídico, o qual
tem atuado na defesa dos interesses da entidade e de seus representados, como órgão
de assessoramento da Diretoria na tomada de decisões, participando de reuniões de Diretoria e Assembleias Gerais, bem como na elaboração de justificativas
para a criação da especialidade médica de ultrassonografia perante as autoridades constituídas, além de
proceder com análise de instrumentos contratuais de
importância para a associação civil e na formulação
de defesa da SBUS em demandas judiciais.
Além disso, o Departamento Jurídico da SBUS é dotado de profissionais do Direito capacitados tecnicamente para atuarem na defesa de interesses individuais
dos médicos associados, os quais podem contar com
apoio jurídico em eventuais demandas judiciais, administrativas ou éticas.
O atendimento inicial do associado se dá por meio
de consulta verbal por via telefônica ou escrita (What-

sApp ou e-mail), com ônus financeiro para a SBUS, ou
seja, para este tipo de atendimento nada será cobrado do associado adimplente com suas obrigações
associativas.
Os demais atendimentos jurídicos serão pactuados
entre o associado interessado e os advogados que integram o Departamento Jurídico da SBUS ou outros que
venham a se credenciar para este tipo de prestação
de serviços, sendo assegurada a capacitação do
profissional do Direito para atuação em assuntos médicos e verba honorária em patamares diferenciados.
Ademais, o Departamento Jurídico da SBUS poderá
atuar de forma a colaborar com outros advogados já
contratados por associados adimplentes, o que se dará
sem custos, mediante o fornecimento de material doutrinário e jurisprudencial necessário para instruir peças de
defesa perante a Justiça ou Conselhos de Medicina.
O contato inicial com o Departamento Jurídico da
SBUS se dá por meio da Secretaria da entidade.

Jurídico

Prova de habilitação
em Ultrassonografia

A

Sociedade Brasileira de Ultrassonografia – SBUS comemora a decisão proferida
pelo magistrado Dr. Sergio da Costa
Leite, da 33ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, que
julgou improcedentes os pedidos
constantes da ação judicial que buscava a suspensão e o cancelamento
da Prova de Habilitação em Ultrassonografia da SBUS, realizada no dia 23
de outubro de 2019, além do direito
de realizar novos exames.
Na sábia decisão judicial, reconheceu-se o direito da SBUS em realizar
as Provas de Habilitação em Ultrassonografia já que a SBUS tem o legítimo
direito de realizar cursos, promover o
aprimoramento técnico-científico de
seus membros e conferir o certificado
de habilitação àqueles que forem
aprovados nos exames.
Defenderam os interesses da SBUS
e dos ultrassonografistas os advogados Renan Mendonça Piva, Leandro
Gomes de Araújo e Marun Kabalan. O
documento na íntegra está disponível
no site da SBUS - sbus.org.br
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EVENTOS REGIONAIS

2020

Março

l V Jornada Alagoana de Ultrassonografia da SBUS/AL
20 e 21 de março
Hotel e Resort Jatiúca, Maceió (AL)
l V Jornada de Ultrassonografia da Associação Sul
Matogrossense
21 de março
Novo Hotel Campo Grande
Campo Grande (MS)
l XXVI Congresso Teórico-Prático de Ultrassonografia
da Fértile e 11ª Jornada Brasileira de Ultrassonografia
Musculoesquelética
27 março – 28 março
Auditório Cremego, Goiânia, GO

Abril

l Jornada de Atualização em Ultrassonografia em
Campinas da APUS – SBUS
17 abril – 18 abril

Maio

l Jornada de Atualização em Ultrassonografia de São
José do Rio Preto APUS / SBUS
22 maio – 23 maio

l VIII Jornada de Ultrassonografia do Paraná
22 maio – 23 maio
Curitiba
l VI Jornada Sergipana de Ultrassonografia
23 maio
Hotel Quality Aracajú
l VIII Congresso da Associação Paraibana de
Ultrassonografia
29 maio – 30 maio
l VIII Jornada Paraense de Atualização em
Ultrassonografia
29 maio – 30 maio

Junho

l IX Jornada Capixaba de Ultrassonografia - 19 e 20
de junho
Sheraton Hotel – Vitória (ES)
l VII Jornada de Ultrassonografia da AMUS
26 junho
Belo Horizonte

