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M E N S A G E M  D O  P R E S I D E N T E

Eleições para a nova diretoria 
do CBR

Prezado Colega,
Este ano teremos eleições para a diretoria do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico 

por Imagem (CBR) para o biênio 2013/2014. A reforma do Estatuto Social do CBR realizada 
em Assembleia Geral Extraordinária em setembro de 2011, em Curitiba (PR), aprovada pela 
quase totalidade dos participantes, trouxe avanços para o aperfeiçoamento da instituição e para 
o exercício pleno da democracia.

A profunda mudança na forma de eleição foi uma das propostas constantes do programa 
de trabalho da atual diretoria. A partir deste ano, sempre que tivermos mais de uma chapa 
concorrendo, todos os associados titulares do CBR, adimplentes, poderão escolher e votar nos 
melhores candidatos.

Quando tivermos só uma chapa, a eleição será por aclamação na Assembleia Geral Ordiná-
ria, durante o Congresso Brasileiro de Radiologia.

O Regimento Eleitoral já foi divulgado no Boletim do CBR e está no portal da entidade 
(www.cbr.org.br) disponível a todos os associados.

A votação será pelos Correios, obedecendo rigorosos critérios para assegurar todo o sigilo e 
confiança que o processo requer. Convidamos todos a participarem.

O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem hoje é uma grande entidade, 
com múltiplas frentes de atuação, entre as quais citamos:

– Proporcionar constante atualização científica aos seus associados.

– Representar e defender seus associados frente às operadoras de planos de saúde.

– Representar e defender seus associados frente aos órgãos governamentais como a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),  
Ministérios da Saúde, da Educação e da Ciência e Tecnologia e o Congresso Nacional.

– Representar e defender seus associados junto à Associação Médica Brasileira (AMB), ao 
Conselho Federal de Medicina (CFM) e às demais sociedades de especialidades.

– Defender os direitos do radiologista frente ao Conselho Nacional de Técnicos em Radio-
logia (Conter) e aos demais conselhos que, com frequência, têm interesses conflitantes com 
os nossos.

– Representar e defender os interesses de seus associados frente às empresas fabricantes e 
vendedoras de máquinas e insumos.

– Representar a Radiologia Brasileira frente às instituições internacionais.

Os radiologistas que assumem a direção do CBR têm que ter a consciência da responsabi-
lidade assumida, têm que se dedicar de corpo e alma ao grande desafio, não esquecendo um 
momento sequer que estão ali para servir aos seus colegas. Em hipótese alguma poderemos 
permitir que pessoas comprometidas com outros vínculos e interesses contrários aos do CBR 
assumam sua direção. Não poderemos nunca permitir que uma diretoria seja formada atra-
vés de “composições” - que podem significar negociata - ou outros acertos. Se isso um dia 
acontecer, será o início do fim.

O atual Estatuto Social e o Regimento Eleitoral do CBR criaram as condições para que 
todos os associados antes de votar analisem os candidatos e suas propostas de trabalho. A 

diretoria do CBR que for eleita dessa forma terá a legitimidade inquestionável para 
representar todos os seus Colegas.

Dr. Manoel Aparecido Gomes da Silva
Presidente do CBR
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Avenida Paulista, 37 - 7º andar -  
Conjunto 71 • São Paulo/SP 
CEP 01311-902 • Fone: (11) 3372-4544 
E-mail: radiologia@cbr.org.br  
www.cbr.org.br
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Dr. Hilton Koch (1991-1993) 
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Dr. Aldemir Humberto Soares (2006-2010)

JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Rachel Crescenti 
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Fernanda da Silva 
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corpo editorial ou da diretoria.

Dr. Manoel Aparecido Gomes da Silva  
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• Vice-presidente Norte
Dr. Delfin Gonzalez Miranda  
• Vice-presidente Nordeste
Dr. Ênio Rogacheski  
• Vice-presidente Sul
Dr. Amilcar Mosci  
• Vice-presidente Sudeste
Dr. Cristiano Montandon  
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lo Especialista: Gislene Barbarulo, (11) 3372-
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Sociedades 
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em Medicina e 
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Colégio 
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Radiologia (CIR)
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As informações e atualizações dos dados contidos nesta página são de responsabilidade de cada entidade regional.

Conteúdo

Associação de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
do Amapá
Presidente: Dr. Rilton Diniz da Cruz
Av. FAB, 1784, Centro – CEP 68906-906 – Macapá – AP
Tel: (96) 3223-1177 – E-mail: radiolap@gmail.com

Associação de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
de Rondônia
Presidente: Dr. Samuel Moisés Castiel Jr.
Rua Duque de Caxias, 518 – CEP 78900-040 – Porto Velho – RO
Tel/Fax: (69) 3224-1991 – E-mail: ardiron@bol.com.br
Site: www.ardiron.com.br

Associação de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
de Roraima
Presidente: Dr. Paulo Ernesto Coelho de Oliveira
Av. Ville Roy, 6529 – CEP 69301-000 – Boa Vista – RR
Tel: (95) 3224-7999
E-mails: ccrx@oi.com.br e coelhoraiox@gmail.com

Associação de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do 
Estado do Rio de Janeiro
Presidente: Dr. Cyro Antonio Fonseca Júnior
Rua Visconde da Silva, 52, sala 902 – CEP 22271-090 – Rio 
de Janeiro – RJ
Tel/Fax: (21) 2286-8877 – E-mail: srad-rj@srad-rj.org.br
Site: www.srad-rj.org.br

Associação Gaúcha de Radiologia
Presidente: Dr. Silvio Adriano Cavazzola
Av. Ipiranga, 5311, sala 205 – CEP 90610-001 – Porto 
Alegre – RS
Tel/Fax: (51) 3339-2242 – E-mail: secretaria@sgr.org.br
Site: www.sgr.org.br

Sociedade Alagoana de Radiologia
Presidente: Dr. Sebastião Correia de Araújo Filho
Rua Barão de Anadia, 05 – CEP 57020-630 – Maceió – AL 
Tel/Fax: (82) 3223-3463 – E-mail: someal@ig.com.br

Sociedade Catarinense de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem
Presidente: Dr. Paulo Márcio da Silveira Brunato
Rua Nereu Ramos, 19, sala 601 – CEP 88015-010 – Flori-
anópolis – SC
Tel/Fax: (48) 3364-0376 – E-mail: secretaria@scr.org.br
Site: www.scr.org.br

Sociedade Cearense de Radiologia
Presidente: Dr. Carlos Leite de Macedo Filho
Av. Santos Dummont, 2626, sala 315 – CEP 60150-161 – 
Fortaleza – CE
Tel: (85) 3023-4926 – Fax: (85) 4012-0443
E-mail: secretaria@soceara.com.br
Site: www.soceara.com.br

Sociedade Espírito-santense de Radiologia
Presidente: Dr. Flávio do Amaral Campos
Contatos com a Regional provisoriamente pelo CBR
Tel.: (11) 3372-4544 – E-mail: flaacampos@gmail.com

Sociedade Goiana de Radiologia
Presidente: Dr. Gustavo Ribeiro Fiori
Rua João de Abreu, 1155, quadra F8, lote 49, sala B21 – CEP 74120-
110 – Goiânia – GO
Tel/Fax: (62) 3941-8636 – E-mail: contato@sgor.org.br
Site: www.sgor.org.br

Sociedade Maranhense de Radiologia
Presidente: Dra. Márcia Beatriz Oliveira de Sousa
Rua Cumã, apto 504 – CEP 65075-700 – São Luís - MA
Tel: (98) 3227-0426 – E-mail: smradiologia@hotmail.com 

Sociedade Mato-grossense de Radiologia
Presidente: Dr. Paulo César Gomes
Av. Miguel Sutil, 8000 – CEP 78048-800 – Cuiabá – MT
Tel/Fax: (65) 3314-2400 – E-mail: pcgomesdr@hotmail.com  

Sociedade Paraense de Radiologia
Presidente: Dr. Octávio Ribeiro Guilhon Filho
Rua dos Mundurucus, 3100, sala 1706 – CEP 66033-718 – Belém – PA
Tel: (91) 3228-0658
E-mail: radiologiaparaensespar@gmail.comFI
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Um novo rosto 
para o CBR
O Boletim do CBR deste mês traz uma novidade. A marca 
que representa o Colégio foi revitalizada.
Assim como as pessoas mudam ao longo dos anos, a 
instituição também se modifica e é importante que sua 
imagem a acompanhe pelos novos tempos.
Muitos associados deverão se perguntar: Qual foi a 
necessidade da mudança? Qual era o problema da antiga 
marca?
As respostas são simples: melhorar a legibilidade do nome e 
da sigla do CBR, desenvolver um símbolo sintético de fácil 
memorização, melhorar o custo benefício de divulgação 
e, principalmente, fortalecer a identidade da instituição. 
Além disso, assim como a área de saúde se moderniza e 
ganha a cada dia novas tecnologias, a comunicação social, 
responsável por divulgar o nome e a missão da organização 
e zelar por sua imagem, também tem avançado em direção 
à otimização das técnicas de informação e marketing.
Quando a primeira marca foi criada, as propostas de layout 
vigentes eram bem diferentes. Naquela época as marcas 
estavam com suas visibilidades niveladas. Com o passar dos 
anos a técnica mudou e as marcas precisaram se modificar 
para garantir o destaque desejado quando colocada ao lado 
de seus pares. Comprimidos dentro da heráldica, o nome e 
a sigla do CBR ficavam prejudicados e, consequentemente, 
a representação através deles também.
O objetivo da mudança foi adequar a marca do CBR 
à realidade comunicacional atual e definir melhor a 
imagem que a instituição tem no presente. A nova marca 
do CBR orgulha-se de seu passado e, por esta razão, 
pretende mais e melhor para o futuro. Sua missão é 
alinhar a imagem com a realidade que a instituição vive 
hoje: uma congregação de profissionais e entidades do 
setor de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, unidos 
nacionalmente, com força continental e reconhecimento 
internacional. 

Rachel Crescenti
Coordenadora do Departamento de Comunicação do  CBR

Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem de Minas 
Gerais
Presidente: Dr. Reginaldo Figueiredo
Av. João Pinheiro, 161, sala 204 – CEP 30130-180 – Belo Horizonte 
– MG
Tel/Fax: (31) 3273-1559 – E-mail: srmg@srmg.org.br
Site: www.srmg.org.br

Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do 
Amazonas
Presidente: Dr. Aparecido Maurício Carvalho
Av. Leonardo Malcher, 1520 – CEP 69010-170 – Manaus – AM
Tel/Fax: (92) 3622-3519 – E-mail: uniimagem@gmail.com

Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Paraná
Presidente: Dr. Nelson Martins Schiavinatto
Rua Padre José de Anchieta, 2310, conj. 146, 14º andar – CEP 80730-
000 – Curitiba – PR
Tel/Fax: (41) 3568-1070 – E-mail: sradiolpr@onda.com.br
Site: www.srp.org.br

Sociedade de Radiologia de Pernambuco
Presidente: Dr. Antônio Carvalho de Barros Lira
Av. Visconde de Suassuna, 923, sala 102 – CEP 50050-540 – 
Recife – PE
Tel/Fax: (81) 3423-5363 – E-mail: contato@srpe.org.br
Site: www.srpe.org.br

Sociedade de Radiologia do Rio Grande do Norte
Presidente: Dr. Francisco Lopes Araújo Neto
Av. Afonso Pena, 744 – CEP 59020-100 – Natal – RN
Tel/Fax: (84) 4008-4707 – E-mail: radiologia@srrn.org.br
Site: www.srrn.org.br

Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem de 
Brasília
Presidente: Dr. Alexandre Dias Mançano
SCES – Trecho 03, conj. 06, sala 216, Ed. AMBr – CEP 70200-003 
– Brasília – DF
Tel/Fax: (61) 3245-2501 – E-mail: secretaria@srbrasilia.org.br
Site: www.srbrasilia.org.br

Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem
Presidente: Dr. Ricardo Baaklini
Av. Paulista, 491, 3º Andar – CEP 01311-909 - São Paulo – SP
Tel: (11) 3284-3988 – Fax: (11) 3284-3152
E-mail: radiol@spr.org.br
Site: www.spr.org.br

Sociedade Piauiense de Radiologia
Presidente: Dr. Daniel José Martins Barbosa
Rua São Pedro, 2265 – CEP 64001-260 – Teresina – PI
Tel: (86) 3226-3131 – Fax: (86) 3221-2880
E-mail: ruthfranco@hotmail.com

Sociedade Sergipana de Radiologia
Presidente: Dr. Carlos Luciano Santos Costa
Rua Guilhermino Rezende, 426 – CEP 49020-270 – Aracaju – SE
Tel: (79) 3044-4590 – E-mail: soserad@hotmail.com

Sociedade Sul-Mato-Grossense de Radiologia e 
Imaginologia
Presidente: Dra. Sirlei Faustino Ratier
Rua das Garças, 1547 – CEP 79020-180 – Campo Grande – MS 
Tel: (67) 3025-1666 – Fax: (67) 3325-0777
E-mail: ssrims@hotmail.com

Sociedade de Radiologia da Bahia
Presidente: Dr. José Luiz Nunes Ferreira
Rua Baependi, 162 – CEP 40170-070 – Salvador – BA
Tel/Fax: (71) 3237-0190 – E-mail: sorba@veloxmail.com.br
Site: www.sorba.com.br

Sociedade de Radiologia da Paraíba
Presidente: Dr. Marcus Antônio Aranha de Macedo Filho
Rua Francisca Moura, 434, sala 206 – CEP 58013-440 – João 
Pessoa – PB
Tel/Fax: (83) 3221-8475 – E-mail: radpb@srpb.org.br
Site: www.srpb.org.br
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Junho
Curso de Gestão de Clínicas
 
Maceió/AL: 15 e 16 
Porto Alegre/RS: 22 e 23 
Fortaleza/CE: 29 e 30 
Inf.: (11) 3372-4544 – abcdi@abcdi.org.br  
www.abcdi.org.br

03
Prova Teórica do Exame de Suficiência 
para Concessão de Título de Especialista ou 
Certificado de Área de Atuação
Inf.: (11) 3372-4544 – radiologia@cbr.org.br  
www.cbr.org.br

07 a 09
II Encontro Brasileiro de Ultrassonografia do CBR 
– Ebraus 2012
São Paulo/SP
Inf.: (11) 3372-4544 – radiologia@cbr.org.br 
www.cbr.org.br

12 a 15
23º Encontro Anual da Sociedade Europeia de 
Radiologia Gastrointestinal e Abdominal - Esgar 
2012
Edimburgo – Escócia
Inf.: www.esgar.org

20 a 23
XIV Congresso da Sociedade Brasileira de 
Radioterapia
Curitiba/PR
Inf.: (21) 2215-4476 – sbrt@gapcongressos.com.br 
www.congressosdasbrt.com.br

22 a 24
Congresso da Sociedade Europeia de Imagem 
Torácica – ESTI 2012
Londres – Reino Unido
Inf.: www.esti2012.org

Julho
4 a 6
Congresso da Sociedade Brasileira de Radiologia 
Intervencionista e Cirurgia Endovascular – 
Sobrice 2012
Salvador/BA
Inf.: (11) 3372-4544 – secretaria@sobrice.org.br 
www.sobrice2012.com.br

13 e 14
XXII Jornada Gaúcha de Radiologia
Porto Alegre/RS
Inf.: (51) 3339-2242 – www.sgr.org.br

20 e 21
IV Jornada Baiana de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem
Salvador/BA
Inf.: (71) 2107-9681 – www.sorba.org.br

20 e 21
Curso de Gestão de Clínicas
Brasília/DF
Inf.: (11) 3372-4544 – abcdi@abcdi.org.br 
www.abcdi.org.br

Agosto
16 e 17
Curso Esor AIMS 2012 
São Paulo/SP
Inf.: (11) 2645-0279 – www.cursoesor.com.br

18 e 19
Curso Esor AIMS 2012
Salvador/BA
Inf.: (11) 2645-0279 – www.cursoesor.com.br

17 a 19
Prova Prática do Exame de Suficiência para 
Concessão de Título de Especialista ou 
Certificado de Área de Atuação
Inf.: (11) 3372-4544 – radiologia@cbr.org.br 
www.cbr.org.br

Setembro
06 a 08
XLI Congresso Brasileiro de Radiologia - CBR 12
Brasília/DF
Inf.: (11) 2645-0279 – www.congressocbr.com.br

15 de setembro a 31 de outubro
Período de inscrição para a Avaliação Anual dos 
Residentes e Aperfeiçoandos em Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem e Ultrassonografia
Inf.: (11) 3372-4544 – radiologia@cbr.org.br 
www.cbr.org.br

27 a 29
10º Congresso da Sociedade Brasileira de 
Neurorradiologia Diagnóstica e Terapêutica
Porto Alegre/RS
Inf.:(11) 3262-4588 – www.sbnrdt.org.br

Outubro
04 a 06 
Congresso da Sociedade Internacional de Imagem 
em Câncer (ICIS) e 12º Curso Anual de Ensino
Oxford – Reino Unido
Inf.: www.icimagingsociety.org.uk

12 a 14
XV Jornada Pernambucana de Radiologia
Recife/PE
Inf.: (81) 3423-5363 - www.srpe.org.br

11 a 14
26º Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear
Salvador/BA
Inf.: www.sbmn.org.br

>>

[ A t u A l i z e - s e  ]

>>
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Março de 2012
DATA HORÁRIO REUNIÃO LOCAL

08 a 10 *** VIII Congresso de Imaginologia da Mulher – CIM 2012. Participação do 
presidente do CBR, Dr. Manoel Aparecido Gomes da Silva

Belo Horizonte/
MG

09 08h00 Reunião da Diretoria da ABCDI CBR

09 09h00 Reunião entre as diretorias do CBR e da ABCDI. Assunto: honorários médicos CBR

09 10h00 Reunião da Diretoria Executiva do CBR CBR

03 15h00
Reunião entre as diretorias do CBR, ABCDI, Sociedade Brasileira de 
Medicina Nuclear (SBMN), Sociedade Brasileira de Patologia Clínica - 
Medicina Laboratorial (SBPC-ML) e Sociedade Brasileira de Patologia (SBP)

CBR

16 08h00
Reunião entre a Diretoria do CBR e a empresa Unimagem. Assunto: site e 
PEC Online

AMB

16 10h00 Reunião da Diretoria Executiva do CBR CBR

16 13h30
Reunião entre os editores da Série Colégio Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem (Série CBR) e a Editora Elsevier

CBR

16 14h00 Reunião entre as Diretorias do CBR e da SBNRDT CBR

17 *** Encontro na Associação Gaúcha de Radiologia. Assunto: honorários médicos Porto Alegre/RS

23 a 24 *** Curso de Atualização Nacional em Radiologia do CBR Diversas 
cidades

23 ***
Reinauguração da Sociedade Alagoana de Radiologia. Participação do 
presidente do CBR, Dr. Manoel Aparecido Gomes da Silva

Maceió/AL

28 09h00
Reunião do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar 
(Copiss) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Participação do 
assessor de relações institucionais do CBR, Carlos Moura

Rio de Janeiro/
RJ

30 08h30 Reunião da Diretoria da Sobrice CBR

30 09h00 Reunião da Comissão Nacional de Qualidade em Mamografia CBR

30 a 31 *** Curso de Imagem em Cabeça e Pescoço. Participação da diretora Cultural do 
CBR, Dr. Adonis Manzella dos Santos CBR

[ e s p A ç o  d A  d i r e t o r i A  ]



| 7Maio/Junho 2012 - Boletim CBR

[ e s p A ç o  d A  d i r e t o r i A  ]

Relatório de Despesas do CBR
Março de 2012

O CBR está à disposição de todos os associados para prestar esclarecimentos e apresentar comprovantes fiscais de todas as despesas.

D  E  S  C  R  I  Ç  Ã  O MARÇO ACUMULADO 
2012

%

DESPESAS TOTAIS ( 1 + 2 )  479.042,53  1.333.098,09 100,00%

DESPESAS COM EVENTOS ( 1 )  173.402,50  441.210,90 33,10%

DESPESAS ATIVIDADES CBR ( 2 )  305.640,03  891.887,19 66,90%

51099 DESPESAS C/ PESSOAL  78.577,27  234.553,84 17,59%

51100 PROVENTOS  39.178,26  110.585,72 8,30%

51101  SALÁRIOS E ORDENADOS  37.545,72  99.557,98 7,47%

51103  FÉRIAS  -    -   0,00%

51104  13° SALÁRIO  -    -   0,00%

51106  ABONO PECuNIÁRIO  -    -   0,00%

51107  AVISO PRÉVIO  -    5.052,54 0,38%

51108  DESCANSO SEMANAL REMuNERADO ( DSR)  444,77  3.202,34 0,24%

51110  HORAS EXTRAS  793,77  1.949,86 0,15%

51111  DIÁRIAS DE VIAGENS  -    -   0,00%

51112  AJuDA DE CuSTO  394,00  823,00 0,06%

51116  EXAMES ADMISSIONAL / DEMISSIONAL  -    -   0,00%

51119  AuXÍLIO DOENçA  -    -   0,00%

51200 ENCARGOS SOCIAIS  13.595,85  45.150,07 3,39%

51201  INSS  10.083,71  32.723,99 2,45%

51202  FGTS  3.102,68  9.837,10 0,74%

51203  FGTS NA QuITAçãO  -    1.297,70 0,10%

51204  SEGuRO DE ACIDENTE DO TRABALHO  -    -   0,00%

51228  PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO  409,46  1.291,28 0,10%

51300 BENEFÍCIOS SOCIAIS  15.622,46  51.332,14 3,85%

51301  ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL  5.435,79  16.084,11 1,21%

51304  PROGRAMA DE ALIMENTAçãO  8.987,42  31.482,58 2,36%

51305  VALE TRANSPORTE  1.199,25  3.765,45 0,28%

51306  TREINAMENTO DE PESSOAL  -    -   0,00%

51400 PROVISÕES SOCIAIS  10.180,70  27.485,91 2,06%

51401  PROVISãO P/ FÉRIAS  4.309,25  11.634,13 0,87%

51402  PROVISãO P/ ENCARGOS SOBRE FÉRIAS  1.465,14  3.955,59 0,30%

51403  PROVISãO P/ 13° SALÁRIO  3.232,02  8.725,83 0,65%

51404  PROVISãO P/ ENCARGOS SOBRE 13° 
SALÁRIO 

 1.098,88  2.966,77 0,22%

51405  PROVISãO PIS SOBRE FÉRIAS / 13° SALÁRIO  75,41  203,59 0,02%

52000 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS  227.062,76  657.333,35 49,31%

52100 DESPESAS COM ESTABELECIMENTO  31.024,40  123.474,96 9,26%

52101  ALuGuÉIS  917,00  3.151,00 0,24%

52102  CONDOMÍNIOS  16.578,28  49.774,04 3,73%

52103  IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL 
uRBANO (IPTu) 

 577,20  50.485,00 3,79%

52104  ENERGIA ELÉTRICA  901,52  3.430,96 0,26%

52107  MATERIAL DE COPA E COZINHA  76,44  255,37 0,02%

52108  MATERIAL DE ESCRITÓRIO  10.634,09  10.634,09 0,80%

52109  MANuTENçãO E REPAROS  684,51  2.175,51 0,16%

52111  CONSERVAçãO E LIMPEZA  43,81  654,47 0,05%

52112  SEGuROS  41,55  1.492,52 0,11%

52113  FRETES, CARRETOS E MOTOBOY  570,00  1.422,00 0,11%

52200 DESPESAS COM COMuNICAçãO  16.774,88  73.445,43 5,51%

52201  TELEFONES  5.404,62  11.400,31 0,86%

52203  INTERNET  810,04  2.501,12 0,19%

52204  CORREIOS E MALOTES   10.560,22  59.544,00 4,47%

52300 VIAGENS E REPRESENTAçÕES  45.518,15  117.400,63 8,81%

52301  DESPESAS C/ PASSAGENS  39.041,92  89.681,07 6,73%

52302  DESPESAS C/ ESTADIAS  922,27  13.622,66 1,02%

52304  DESPESAS C/ REFEIçÕES  1.734,48  7.292,48 0,55%

52306  REEMBOLSO DE COMBuSTÍVEIS  -   0,00%

52307  DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS  145,50  531,90 0,04%

52309  DESPESAS C/ CONDuçÕES  3.673,98  6.272,52 0,47%

52310  DESPESAS C/ PEDÁGIO  -    -   0,00%

52400 SERVIçOS DE TERCEIROS  109.768,30  258.123,34 19,36%

52401  SERVIçOS DE CONTABILIDADE E 
AUDITORIA 

 6.692,03  18.283,23 1,37%

52402  SERVIçOS DE ADVOCACIA  17.439,42  52.405,51 3,93%

52403  SERVIçOS DE CONSuLTORIA  -    -   0,00%

52404  SERVIçOS DE IMPRESSãO GRÁFICA  7.570,00  51.933,00 3,90%

52406  SERVIçOS DE INFORMÁTICA  7.200,00  20.113,00 1,51%

52407  SERVIçOS DE TRADuçãO  6.550,00  9.860,00 0,74%

52411  LEGAIS E JuDICIAIS  49,50  516,00 0,04%

52412  OuTROS SERVIçOS - PESSOA JuRÍDICA  5.194,55  5.681,90 0,43%

52415  SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA   
FÍSICA 

 -    2.748,17 0,21%

52416  INSS SOBRE AuTÔNOMOS  -    763,78 0,06%

52421  REVISTAS / BOLETINS  59.072,80  95.818,75 7,19%

52500 OuTRAS DESPESAS OPERACIONAIS  20.951,11  66.220,49 4,97%

52501  AMORTIZAçÕES  2.698,91  8.096,73 0,61%

52502  DEPRECIAçÕES  16.632,26  49.896,78 3,74%

52503  ASSINATuRAS E PuBLICAçÕES  -    -   0,00%

52505  OuTRAS LOCAçÕES  -    -   0,00%

52507  BRINDES E PRESENTES  -    -   0,00%

52511  DESPESAS DIVERSAS  562,84  718,28 0,05%

52513  ASSOCIAçÕES DE CLASSE  608,10  1.824,30 0,14%

52519  uNIFORMES  449,00  5.669,80 0,43%

52215  CÓPIAS E ENCADERNAçÕES  -    14,60 0,00%

52521  MATERIAL DIDÁTICO  -    -   0,00%

52700 DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS  49,00  69,00 0,01%

52702  CONTRIBuIçãO SINDICAL  -  - 0,00%

52705  TAXAS DIVERSAS  49,00  69,00 0,01%

52707  IRRF SOBRE APLICAçãO FINANCEIRA  -  - 0,00%

52710  RETENçÕES NãO EFETuADAS DE       
TRIBuTOS 

 -  - 0,00%

52800 DESPESAS FINANCEIRAS  2.976,92  18.599,50 1,40%

52801  JuROS PASSIVOS  7,52  31,64 0,00%

52802  MuLTAS DE MORA  -    -   0,00%

52803  TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS  2.969,40  18.567,86 1,39%

52807  IMPOSTO SOBRE OPERAçÕES  
 FINANCEIRAS (IOF) 

 -    -   0,00%

D  E  S  C  R  I  Ç  Ã  O MARÇO ACUMULADO 
ATÉ FEVEREIRO

%
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Prestando conta

DEFESA PROFISSIONAL

Sempre que se fala em Defesa Profissional, 
naturalmente se associa à remuneração, que é 
muito importante, sem dúvida, mas é apenas um 
dos aspectos.

Desde o ano de 1996 aconteceram muitas trans-
formações, tão rápidas que poucos perceberam. 
Aquele foi o último ano em que a Associação Médi-
ca Brasileria (AMB) e o CBR tiveram condições 
de emitir uma tabela de preços. A tabela do ano 
2000 já foi “ditada” pelo então Comitê de Integra-
ção de Entidades Fechadas de Assistência à Saúde 
(Ciefas), atual União Nacional das Instituições de 
Autogestão em Saúde (Unidas), com profundas 
alterações e achatamento de nossa remuneração. 
As operadoras de planos de saúde se agigantaram, 
se organizaram em Associação Brasileira de Medici-
na de Grupo (Abrange), Sistema de Representação 
Institucional das Empresas do Mercado de Seguros 
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suple-
mentar e Capitalização (Fenaseg), Unidas e da 
cooperativa Unimed com o único objetivo de obter 
lucros cada vez maiores, com a forma infalível de 

pagar sempre menos aos médicos e cobrar sempre 
mais de seus consumidores. Dentro desse objetivo, 
foram beneficiados por seguidos aumentos autori-
zados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) acima dos índices de inflação e pela nossa 
inércia, pela nossa desunião, pela nossa incapaci-
dade de gerenciar nosso negócio. Em 2003 o CBR 
foi processado pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) do Ministério da Justi-
ça, proibido de participar, estimular, promover 
qualquer movimento em favor da Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 
(CBHPM) ou de qualquer outra forma de aumento. 
Este processo só foi concluído em março de 2012, 
com o CBR sendo vitorioso.

Só muito recentemente vimos nossas principais 
entidades de classe, AMB, Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e Federação Nacional dos Médicos 
(Fenam), se unirem e assumirem a luta em defesa 
de melhor remuneração para os médicos. Inicial-
mente todas as reivindicações eram só sobre o valor 
da consulta, com algum ganho. A Radiologia, a 
Patologia Clínica, a Anatomia Patológica e a Hema-
tologia eram esquecidas.

Prezado Colega,

Este artigo é extenso, mas é importante que você leia.
É a nossa prestação de contas a você associado do CBR, que nos confiou a direção do Colégio Brasileiro de 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem.
Nele, vamos lhe informar algumas ações na área de Defesa Profissional, na gestão administrativa e financeira 
da instituição, e no âmbito acadêmico e científico.
A atual diretoria tem se dedicado incansavelmente para bem defender o radiologista e a Radiologia, cumprindo 
todo o programa apresentado na campanha.
Agradecemos toda a confiança em nós depositada e continuaremos a cumprir nossos compromissos. 

Atenciosamente,

Manoel Aparecido Gomes da Silva
Presidente do CBR

Prezado Colega,
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Em 2011 o CBR elaborou um documento protes-
tando contra essa forma de conduzir o movimento, 
ressaltando que os radiologistas eram médicos e 
como tal deviam ser representados, que no valor 
dos exames está incluído o nosso honorário médi-
co e que não poderíamos ser esquecidos por nossas 
entidades representativas. Esse documento foi apre-
sentado e lido em um fórum realizado pelo CFM 
em Brasília (DF) e entregue aos representantes da 
AMB, CFM e Fenam que dirigiam os trabalhos. A 
partir daí, fomos incluídos na pauta de negociação.

Reunimos documentos provando a incorreção 
dos planos de saúde e entregamos à Secretaria de 
Defesa Econômica (SDE), que os analisou e disse 
que “nada podia fazer”, pois a nossa relação com 
as operadoras de planos de saúde é uma relação 
comercial em que nós, radiologistas, permitimos 
que o comprador diga que preço quer pagar pela 
nossa mercadoria, o exame.

A Câmara Federal criou a Subcomissão de 
Saúde Suplementar com os objetivos de estabele-
cer o Marco Regulatório da Saúde Suplementar, 
pôr ordem no mercado e unificar a infinidade de 
leis e resoluções. A Diretoria do CBR, juntamen-
te com seu presidente do Conselho Consultivo, Dr. 
Sebastião Cesar Mendes Tramontin, foi até Curitiba 
(PR) conversar com o presidente da Subcomissão 
de Saúde Suplementar, o deputado federal André 
Zacharow (PMDB/PR), onde apresentou todos os 
argumentos em defesa do interesse do radiologista 
e enviou essas contribuições por escrito à subcomis-
são. A partir daí, o CBR foi convidado a participar 
de uma Audiência Pública na Câmara Federal, na 
presença dos deputados membros da subcomis-
são, de inúmeros outros parlamentares, entre eles 
o médico e deputado Eleuses Paiva (DEM/SP), 
de representantes da ANS, da Unidas e de outras 
instituições. Nesta ocasião, o presidente do CBR 
apresentou e defendeu proposições em defesa da 
Radiologia e mostrou a situação caótica a que esta-
mos submetidos pelos planos de saúde.

Em fevereiro de 2011 o presidente do CBR foi à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
protestar contra a Resolução da Diretoria Colegiada 
n° 25 (RDC n° 25), que beneficia os fabricantes e 
vendedores de equipamentos prejudicando enor-
memente os radiologistas. Na ocasião, ante os 
argumentos apresentados pelo CBR, foi prome-
tido que o assunto seria revisto, o que motivou a 

Consulta Pública n°34 da Anvisa, com o objetivo de 
aperfeiçoar a RDC n° 25. A Diretoria do CBR estu-
dou o teor dessa consulta, que em nada melhorava a 
situação, e fez uma campanha de divulgação, solici-
tando a todos os radiologistas que se manifestassem 
contra o absurdo que a Anvisa novamente queria 
impor. Os radiologistas participaram ativamente  
enviando mais de 1.000 contribuições à consulta 
pública. Até hoje a Anvisa não concluiu o estudo.  O 
CBR continua aguardando.

A partir do início da atual gestão, o CBR sempre 
esteve representado em todos os fóruns em que 
se discutiram assuntos de interesse da Radiologia.   
Pela primeira vez, o CBR tem um representante na 
reunião do Comitê de Padronização das Informações 
em Saúde Suplementar (Copiss) e da Terminologia 
Unificada da Saúde Suplementar (TUSS) na ANS 
e nas reuniões da Câmara Técnica da CBHPM na 
AMB, defendendo a inclusão de novos procedimen-
tos e a correção dos procedimentos constantes da 
CBHPM que nos prejudicam. O CBR contratou 
um assessor de Relações Institucionais com gran-
de experiência que, juntamente com a Direção da 
Associação Brasileira das Clínicas de Diagnóstico 
por Imagem (ABCDI), desenvolveu um árduo e 
extenso trabalho que está em fase de conclusão.

A ANS criou uma “Câmara de Hierarquiza-
ção”, cujo objetivo é desenvolver uma “nova tabela” 
semelhante à CBHPM, mas sob o controle deles. 
O CBR tem participado de todas as reuniões dessa 
câmara e já esteve em audiência com o presidente 
da ANS, dizendo da impropriedade desse objetivo.

A diretoria do CBR esteve sempre atenta a todas 
as ações contrárias aos interesses dos radiologistas. 
A Assessoria Jurídica do CBR agiu prontamen-
te evitando a realização de cursos organizados 
por enfermeiros, fisioterapeutas e faculdades em 
vários lugares, que se propunham a ensinar radio-
logia a pessoas não médicas e a capacitá-los a dar 
laudo em radiografias. Conseguimos impedir a 
realização de cursos no Espírito Santo, Ceará, São 
Paulo e Rio Grande do Sul. Atualmente, fizemos 
uma notificação no mesmo teor contra a Universi-
dade do Paraná.

Ação imediata e efetiva da Assessoria Jurídica 
do CBR contra o Conselho Nacional dos Técnicos 
em Radiologia (Conter), em sua ação de exigir a 
contratação de Supervisor de Técnicas Radiológicas 
(STR), constrangendo e intimidando radiologistas 
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em todo o país. No mês de abril, o CBR entrou com 
nova ação em juízo no sentido de impedir que o 
Conter continue cometendo essas irregularidades.

O CBR iniciou uma campanha nacional com o 
objetivo de impedir a aprovação na Câmara Federal 
do Projeto de Lei n° 3661/2012 do Conter, que cria 
a profissão de bacharel em Ciências Radiológicas, 
atribuindo aos técnicos direito privativo de médicos, 
tornando privativo dos técnicos e tecnólogos o cargo 
de supervisor em técnicas radiológicas e atribuindo 
a eles mesmos o direito legal de operar ultrassom, 
ressonância magnética e todos os outros aparelhos.    

A Assessoria Jurídica do CBR tem atendido 
prontamente a todas as solicitações dos associa-
dos, enviando alguns pareceres em prazo inferior 
a 24 horas.

A diretoria do CBR também intermediou de 
forma altamente exitosa a negociação de uma dívi-
da considerada impagável de um associado frente a 
uma empresa fabricante de equipamentos.

Nos meses de março e abril deste ano, o CBR 
participou de reuniões no Ministério da Saúde, soli-
citadas pelo deputado federal Eleuses Paiva, com 
o objetivo de reivindicar reajuste na remuneração 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e de solicitar a 
inclusão de novos procedimentos na tabela do SUS, 
entre eles o PET/CT.

A diretoria do CBR, juntamente com a direto-
ria da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear 
(SBMN), em defesa dos interesses dos médicos 
nucleares, solicitou audiência no Ministério da 
Ciência e Tecnologia com o objetivo de cancelar 
o aumento no preço dos radioisótopos determina-
dos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN). 

Em abril último, o CBR, juntamente com a Socie-
dade Brasileira de Densitometria Óssea (SBDENS), 
esteve na Anvisa solicitando a realização de uma 
consulta pública para traçar diretrizes de proteção 
para os exames de densitometria óssea.

O CBR participa de um Grupo de Trabalho 
na Anvisa, que tem como objetivo estabelecer as 
mídias adequadas para a documentação dos diver-
sos exames de diagnóstico por imagem.

O CBR também participa da Câmara Técnica 
do CFM, onde são tratados os assuntos de interes-
se dos radiologistas.

Até 2011, a ABCDI e o CBR promoveram um 
curso de imersão de Gestão, juntamente com a 

Fundação Dom Cabral. Em 2012, o CBR preocupa-
do em capacitar o radiologista a gerir seu negócio, 
realizou o primeiro curso com esse objetivo, tendo 
recebido avaliação Excelente na opinião de 96% 
dos participantes. Face ao sucesso alcançado, mais 
quatro edições do curso foram programadas em 
diversas regiões do país.

Todas essas são ações em Defesa Profissional 
do radiologista, empreendidas pela atual direto-
ria. Nem o CBR, a AMB, o CFM ou a Fenam têm 
força de impor qualquer aumento no valor de nossa 
remuneração. As operadoras de planos de saúde 
usam profissionais negociadores, pagos a preço de 
ouro, para sempre encontrar uma forma de nos 
pagar menos. Temos que aprender a calcular quan-
to nos custa realizar um exame para poder saber o 
preço que temos que cobrar por ele.

Ninguém consegue obter aumento em sua 
remuneração a não ser o próprio radiologista. No 
início de 2011, em editorial no Boletim do CBR, 
colocamos a ABDCI à disposição dos radiologistas 
que quisessem reivindicar reajuste em sua remu-
neração. O CBR não recebeu nenhuma solicitação. 
O CBR e a ABCDI continuam à disposição para 
fazer esse trabalho em uma cidade ou região. A 
extensão continental de nosso país não permite 
fazê-lo nacionalmente.

ADMINIStRAçãO E FINANçAS DO CBR

No aspecto Administrativo e Financeiro, a atual 
diretoria também desenvolveu ações importantes.

A ata da reunião do Conselho Consultivo reali-
zada no dia 09 de outubro de 2010, durante o 
XXXIX Congresso Brasileiro de Radiologia (CBR 
10), realizado no Rio de Janeiro (RJ), registra que 
as despesas do CBR estavam crescentes e as recei-
tas estavam em ritmo decrescente, o que levaria 
a próxima diretoria a gastar parte das reservas do 
CBR para honrar os compromissos.

Quando a atual diretoria assumiu, não havia 
dinheiro em caixa suficiente para as despesas do 
mês. Foi iniciado um trabalho árduo de ajuste:

 a) dispensando funcionários caríssimos e que 
nada produziam para o CBR.

 b) substituindo fornecedores que não atendiam 
aos interesses do CBR.

 c) reduzindo as contas bancárias de 16 para 03, 
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sendo uma do CBR, uma da Sociedade Brasileira de 
Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascu-
lar (Sobrice) e uma da Sociedade Espírito-santense 
de Radiologia, com consequente diminuição das 
despesas bancárias.

d) centralizando a movimentação em apenas um 
banco e reduzindo drasticamente as despesas com 
tarifas bancárias.

 e) exercendo rigoroso controle em todas as 
despesas contratadas e pagamentos efetuados.

f) substituindo os prestadores de serviços de 
Contabilidade, Auditoria e Jurídico. As novas 
empresas contratadas passaram a prestar um servi-
ço melhor por um preço menor e mais justo.

g) substituindo alguns funcionários que não 
atendiam às necessidades do CBR.

h) rigoroso controle na emissão de passagens 
aéreas e hospedagens, limitando-as estritamente às 
necessidades de serviço.

i) emissão de passagens aéreas no próprio CBR, 
com cartão empresarial, sem pagar comissão a 
intermediários.

j) para a emissão de passagens para professores 
estrangeiros, sempre foi feita a cotação entre duas 
agências e também verificado o menor preço no site 
das empresas aéreas, com a emissão sempre pelo 
menor preço.

k) negociação direta com os hotéis para obtenção 
de melhores tarifas nas hospedagens de professores 
e diretores.

l) aquisição de passagens para professores e 
diretoria com a maior antecedência possível, para 
obtenção dos menores preços.

m) foi feito pela primeira vez o inventário de 
todos os móveis, computadores, máquinas e utensí-
lios do CBR, para atender exigências legais.

n) o novo escritório de contabilidade contratado 
teve que refazer toda a contabilidade no período de 
janeiro a abril de 2011 para corrigir erros de classi-
ficação que alteravam os resultados.

o) a nova empresa de auditoria contratada fez 
uma análise rigorosa e profunda do balanço do 
CBR, aprovando-o.

p) foram concedidos reajustes e benefícios a 
todos os funcionários, reconhecendo sua dedicação 
e competência.

q) distribuição de 50% do lucro do Congresso 
Brasileiro de Radiologia proporcionalmente entre 
todas as sociedades regionais filiadas, obedecendo 

aos critérios estabelecidos na Comissão de Eventos 
e aprovados pela diretoria do CBR.

r) valorização do associado, primando pelo aten-
dimento rápido e cortês, estabelecendo valores de 
inscrições em congressos, cursos e serviços realiza-
dos pelo CBR em condições altamente vantajosas.

Todas essas ações foram desenvolvidas, todos os 
compromissos do CBR foram cumpridos pontual-
mente, e é com prazer que informamos que a atual 
diretoria não usou um real sequer das reservas, 
conseguindo economizar ainda R$ 1,4 milhão que 
estão aplicadas em bancos. Todas essas informa-
ções foram apresentadas ao Conselho Consultivo do 
CBR, em reunião realizada em 03 de maio de 2012, 
juntamente com o balanço e demonstrações contá-
beis, na presença das empresas de Contabilidade e 
de Auditoria, tendo sido aprovadas sem ressalvas. 
Todos os documentos comprobatórios dessas ações 
estão à disposição de todos os associados.

É preciso destacar a Reforma do Estatuto Social 
do CBR, aprovada durante a IX Jornada Sul de 
Radiologia, realizada em 03 de setembro de 2011, 
em Curitiba (PR). As propostas apresentadas foram 
aprovadas em índices que variaram de 86 a 94% dos 
associados presentes. Essas propostas contribuíram 
positivamente para o aperfeiçoamento do CBR. A 
mais importante delas foi a mudança da forma de 
eleição da diretoria do CBR, que antes era feita 
presencialmente durante o Congresso Brasileiro de 
Radiologia. A partir deste ano, a eleição da diretoria 
do CBR será feita via Correios, permitindo a todos 
os associados adimplentes votarem à distância, a 
partir de sua casa. O Regimento Eleitoral garante 
total sigilo no processo. A diretoria do CBR, elei-
ta dessa forma, expressará a vontade de todos os 
radiologistas. Saiba mais na página 01.

ÂMBItO CIENtíFICO

No aspecto acadêmico e científico, a atual dire-
toria manteve todos os programas implantados na 
gestão anterior, sob a presidência do Dr. Sebastião 
Cesar Mendes Tramontin:

a) Curso de Atualização do CBR, realizado duas 
vezes por ano simultaneamente em parceria com as 
sociedades regionais que desejam participar.

b) Programa de Educação Continuada a 
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Distância (PEC Online), onde já foram lançados os 
temas em Ultrassonografia, Densitometria Óssea e 
Imagem em Oncologia e, brevemente, em Mama.

c) Publicação da Série Colégio Brasileiro de 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem (Série CBR), 
que acaba de lançar seu quarto volume.

d) Webcast, que é a disponibilidade online de 
aulas ministradas durante os Congressos Brasileiros 
de Radiologia de 2010 e 2011.

e) Participação e apoio a todas as Jornadas 
Regionais e Estaduais.

f) Realização do XL Congresso Brasileiro de 
Radiologia (CBR 11), em Recife (PE), em outubro 
de 2011.

Além da manutenção dessas ações, a atual dire-
toria promoveu as seguintes atividades científicas:

a) em parceria com a Sociedade Europeia de 
Radiologia (ESR), através da Escola Europeia de 
Radiologia (ESOR), patrocinou e realizou o curso 
ESOR nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Belo 
Horizonte (MG).

b) realizou o Encontro Brasileiro de 

Ultrassonografia (Ebraus) do CBR em junho de 
2011, com a segunda edição marcada entre os dias 
7 e 9 de junho de 2012.

c) promoveu e participou do Curso ESUR 
nas cidades de Recife (PE) e São Paulo (SP), em 
parceria com a Sociedade Europeia de Radiologia 
Urogenital (ESUR).

d) representou o Brasil como país convidado no 
Congresso Europeu de Radiologia (ECR), em março 
de 2011, com a apresentação de tópicos sobre o 
Brasil e a Radiologia Brasileira e de aulas proferidas 
por renomados professores brasileiros. 

e) criou o Curso de Gestão de Clínicas, com a 
primeira edição realizada em São Paulo (SP) em 
abril de 2012, com aprovação de 96% dos partici-
pantes.

f) realizou edições do Curso de Assistência à 
Vida em Radiologia (AVR).

g) apoiou e ofereceu suporte financeiro a todas 
as sociedades filiadas que solicitaram apoio ao CBR 
para a realização de seus eventos.

h) em fase final de revisão, prestes a ser impres-
so, editará um livro sobre Ética em Radiologia, 
coordenado pelo Dr. Lutero Marques de Oliveira. 

DIRETORIA DO CBR – BIêNIO 2011/2012

Dr. Manoel Aparecido Gomes da Silva Presidente

Dr. Suelio Marinho de Queiroz Vice-presidente São Paulo

Dr. Hanna Chaim Vice-presidente Rio de Janeiro

Dr. José Antonio Brito dos Santos Vice-presidente Norte

Dr. Delfin Gonzalez Miranda Vice-presidente Nordeste

Dr. Cristiano Montandon Vice-presidente Centro-Oeste

Dr. Amilcar Mosci Vice-presidente Sudeste

Dr. ênio Rogacheski Vice-presidente Sul
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Dr. José Luiz Nunes Ferreira 1º Secretário Geral

Dr. Pablo Picasso de Araújo Coimbra 2º Secretário Geral

Dr. Carlos Alberto Ximenes 1º Tesoureiro

Dr. Silvio Adriano Cavazzola 2º Tesoureiro

Dr. Oscar Antonio Defonso Diretor de Defesa Profissional

Dra. Adonis Manzella dos Santos Diretora Cultural 

Dr. ênio Rogacheski Diretor Científico

Dr. Cícero Aurélio Sinisgalli Júnior
Diretor da Associação Brasileira das Clínicas 

de Diagnóstico por Imagem - ABCDI
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Relações inteRnacionais

CBR recebe entidades internacionais 
e fortalece a presença global do 
Brasil

 Com o objetivo de ampliar parcerias para melho-
rar o intercâmbio de conhecimento e oportunidades 
para os radiologistas brasileiros no exterior, a direto-
ria do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem (CBR) recebeu em maio, em sua sede 
na capital paulista, representantes de diversas asso-
ciações radiológicas internacionais.

Durante as reuniões, o presidente do CBR, Dr. 
Manoel Aparecido Gomes da Silva, apresentou a 
entidade aos convidados, demonstrando sua abran-
gência e atuação no território nacional, parcerias 
com sociedades nacionais e internacionais da área 
da saúde, o criterioso processo do exame para 
concessão de Título de Especialista e Certificado de 
Área de Atuação, detalhou aspectos sobre o ensino 
da Radiologia no país e a atuação da entidade com 
o credenciamento de programas de residência e 
aperfeiçoamento. Ainda na área científica, apresen-
tou os eventos, programas de educação à distância, 
publicação de livros, apostilas, revistas e desenvol-
vidos pela entidade. Ressaltou a importância das 
comissões que atuam no Colégio, assim como do 
Programa de Qualidade e esclareceu a atuação do 
CBR em todas as frentes pela defesa dos direitos dos 
médicos da especialidade.

Durante a reunião, os doutores Nicholas Gourt-
soyiannis e Jan Labuscagne, respectivamente ex 
e atual presidente da Sociedade Internacional de 
Radiologia (ISR), expressaram estar impressiona-
dos com a qualidade dos programas de residência 
e aperfeiçoamento do país. Os representantes da 
ISR enfatizaram o interesse em fortalecer a parce-
ria com o CBR enquanto entidade que representa 
o Brasil, com a qual pretendem estreitar cada vez 
mais os laços.

A Sociedade Europeia de Radiologia (ESR) foi 
representada por seu presidente, Gabriel P. Kres-
tin; o segundo vice-presidente, Lorenzo Bonomo; e 
ex-presidente, András Palkó. Os visitantes da ESR 
destacaram o importante papel da revista Radiolo-
gia Brasileira e se interessaram em estabelecer uma 
parceria em relação à troca de artigos e informações 
com publicações editadas na Europa.

Os membros da ESR enfatizaram que preten-
dem realizar ações para incentivar a participação 
de brasileiros no Congresso Europeu de Radiologia 
(ECR), assim como nos programas educacionais 
organizados pela entidade. Também convidaram o 
CBR a participar de uma campanha mundial orga-
nizada pela ESR para divulgar o Dia do Radiologista, 

Da esquerda para a direita: András Palkó, Lorenzo Bonomo e Gabriel P. Krestin
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que tem como finalidade promover o esclarecimen-
to para a população sobre o papel e a importância do 
médico radiologista.

A diretoria do CBR também recebeu o Dr. Denis 
Krause, da Sociedade Francesa de Radiologia (SFR), 
e o doutor Mark D. Murphey, professor do Institu-
to Americano de Patologia Radiológica (AIRP), que 
é um programa do Colégio Americano de Radiolo-
gia (ACR). Ambos se interessaram pelos aspectos 

dos programas de residência e aperfeiçoamento 
ministrados no Brasil e compararam com o que é 
praticado nos Estados Unidos e na França.

Também foram evidenciadas as parcerias de 
sucesso entre o CBR e a SFR, como a que propor-
cionou a tradução de um livro em estilo guia prático 
para radiologistas e a bolsa que levará um estudan-
te brasileiro a participar da Jornada Francesa de 
Radiologia de 2012.

Denis Krause, da Sociedade Francesa de Radiologia e Manoel Aparecido 
Gomes da Silva, presidente do CBR

Mark D. Murphey, professor do Instituto Americano de Patologia 
Radiológica (AIRP) ao lado do presidente do Colégio
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cuRso de Gestão de clínicas

Evento é aprovado por 96% dos 
participantes e terá novas edições 

Foi realizado entre os dias 13 e 15 de abril, na sede do CBR, 
em São Paulo (SP), o primeiro módulo do Curso de Gestão de 
Clínicas da Associação Brasileira de Clínicas de Diagnóstico 
por Imagem (ABCDI). O evento, que teve do apoio do Colé-
gio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), 
contou com a participação de médicos e gestores de clínicas 
de todo o Brasil.

Este ano, o curso ganhou um novo formato, ao invés de ser 
apresentado em uma semana, foi dividido em quatro módulos, 
com aulas sempre aos fins de semana, de forma a diminuir o 
impacto na rotina pessoal e profissional dos participantes. 

Ministrado por profissionais da área médica e experientes 
executivos especializados no mercado de medicina diagnóstica, 
o Curso de Gestão de Clínicas teve presença máxima durante 
todos os dias e foi classificado como excelente na opinião de 
96% dos participantes.

A rica troca de experiência entre médicos e gestores de 
diversas regiões do país foi um dos destaques do evento. Por 
meio de aulas teóricas e dinâmicas em grupo, os participan-
tes tomaram conhecimento sobre casos reais, e de sucesso, no 
mercado da medicina diagnóstica brasileira, além disso, pude-
ram interagir através da simulação de situações práticas do 
cotidiano das clínicas, o que facilitou a assimilação do conteú-
do e o intercâmbio de opiniões.

Conteúdo
Conhecendo o Mercado e sua Clínica foi o título do primei-

ro módulo do curso, dividido entre as aulas Overview da 
medicina diagnóstica no Brasil; Aspectos legais relacionados 
às clínicas; Identificando possíveis pontos de perda de receita; 

e Pontos importantes de uma boa 
gestão comercial. 

De forma detalhada e expli-
cativa, os participantes puderam 
aprofundar seus conhecimentos 
sobre o funcionamento da saúde 
no Brasil, tabelas de procedi-
mentos médicos, materiais e 
medicamentos, quais são as reso-
luções normativas que impactam 
as clínicas e como funcionam os 
reajustes de planos de saúde.

Os participantes também 
receberam dicas e ferramentas de 
aplicação imediata para recuperar 
receita de suas clínicas; orienta-
ções sobre como definir objetivos, 
estratégias e planos de ação que 

garantam resultados, e sobre como monitorar o negócio, 
fazendo os ajustes necessários e identificando riscos e opor-
tunidades. Também foi discutida a relação ética, profissional 
e financeira entre médicos proprietários de clínicas e médicos 
imaginologistas prestadores de serviço; a questão da divulga-
ção, propaganda e publicidade de uma clínica, levando em 
consideração o Código de Ética Médica e a nova resolução do 
Conselho Federal de Medicina (CFM).

Próximas edições
Com o objetivo de auxiliar médicos e gestores de todo o 

Brasil a aprimorar seus conhecimentos e para melhorar o 
desempenho de suas empresas, foram programadas mais 
edições regionais de cada módulo.

Mais informações poderão ser obtidas pelo telefone (11) 
3372-4544. Para conferir a programação completa do curso e 
efetuar a inscrição acesse www.abcdi.org.br.
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O presidente do CBR, Dr. Manoel Aparecido Gomes da Silva, enfatiza a importância do médico radiologista saber 
gerenciar bem seu negócio

Participantes de todas as regiões do país proporcionaram uma rica troca de 
experiências e boas práticas durante o curso
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Política

Eleições CBR 2012: duas chapas 
concorrerão

Duas chapas concorrerão à eleição que definirá um 
novo corpo diretivo para o Colégio Brasileiro de Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem (CBR) para o biênio 2012/2014. 
A primeira chapa a ser inscrita foi intitulada União e tem 
como candidato a presidente da instituição o médico do 
Rio Grande do Sul, Dr. Silvio Adriano Cavazzola, atual 
2º Secretário do CBR e também presidente da Associa-
ção Gaúcha de Radiologia (AGR). A segunda chapa a ser 
inscrita intitulada CBR Para Todos terá como candidato à 
presidência o médico paulista Dr. Henrique Carrete Junior.

De acordo com o novo Estatuto Social do CBR, aprova-
do na Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida no último 
dia 3 de setembro, durante a IX Jornada Sul de Radiolo-
gia, em Curitiba (PR), o pleito será realizado através de 
voto secreto à distância e estarão aptos a votar todos os 
membros associados titulares da entidade em dia com suas 
obrigações estatutárias até o dia 30 de junho de 2012.

Esta será a primeira vez que a eleição acontecerá à 
distância. Os eleitores aptos poderão votar através de um 
sistema disponibilizado pelos Correios. Será enviada no dia 
27 de julho uma correspondência a cada eleitor, contendo 
a cédula de votação devidamente autenticada pela Junta 
Eleitoral, um envelope totalmente em branco e um enve-
lope Resposta-Paga, endereçado ao CBR, com identificação 
do associado votante.

O eleitor deverá preencher a cédula de acordo com 
seu voto, colocá-la dentro do envelope em branco, lacrar, 
colocar o envelope em branco dentro do envelope Respos-
ta-Paga e postá-lo nos Correios.

Os Correios, sob contrato, reterá todos os envelopes 
Resposta-Paga contendo os votos e os entregará na sede 
do CBR apenas no dia, hora e local da apuração. A Junta 
Eleitoral, na presença dos representantes de cada uma das 
chapas concorrentes, identificará os associados votantes na 
Listagem de Eleitores do CBR, abrirá os envelopes Resposta-
Paga, retirará de dentro deles os envelopes totalmente em 
branco e os colocará na urna. Apenas com o sigilo dos votos 
garantido, a Junta Eleitoral iniciará a apuração dos votos.

Anteriormente a eleição era presencial, realizada 
durante o Congresso Brasileiro de Radiologia, e apenas 
com os eleitores que pudessem estar presentes no evento. 
Com a alteração, além da participação de todos os asso-
ciados titulares em pleno gozo de seus direitos e deveres 
sociais ficar garantida, também estará assegurada a repre-
sentatividade nacional da diretoria eleita.

Havendo empate entre as chapas concorrentes, uma 
nova votação será realizada no prazo máximo de 60 dias. 
O resultado da eleição será divulgado oficialmente durante 
o XLI Congresso Brasileiro de Radiologia (CBR 12), que 
acontecerá de 6 a 8 de setembro, em Brasília (DF).
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Tudo pronto para o XLI Congresso 
Brasileiro de Radiologia

Já estão sendo finalizados os preparativos para o XLI 
Congresso Brasileiro de Radiologia (CBR 12). O evento 
será realizado de 6 a 8 de setembro em Brasília (DF). 
A programação científica abordará assuntos em caráter 
de revisão e atualização, novidades e temas avançados 
na área da Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

“O Congresso Brasileiro de Radiologia é a síntese 
da Radiologia Brasileira, para onde convergem radio-
logistas de todos os Estados e onde todos são recebidos 
e considerados. As comissões organizadoras, Local e 
Nacional, estão se desdobrando ao máximo para que 
o CBR 12 alcance seu mais alto nível. O CBR está 
empenhado em fortalecer o Congresso Brasileiro de 
Radiologia e a programação científica apresentará 
temas avançados, sem descuidar do colega que está 
iniciando e daquele que pretende atualizar seus conhe-
cimentos”, explica o presidente do CBR, Dr. Manoel 
Aparecido Gomes da Silva.

Este ano o congresso contará com módulos de 
Ultrassonografia Geral/Doppler, Ultrassonografia em 
Ginecologia e Obstetrícia/Doppler, Musculoesquelético, 
Tórax, Mama, Medicina Interna, Oncologia, Prote-
ção Radiológica, Neurorradiologia, Cabeça e Pescoço, 
Densitometria Óssea, Imagem Cardíaca, Radiologia 
Geral e Como eu Faço. Além de módulos onde serão 
discutidos os temas: Educação em Radiologia e Defesa 
Profissional e ainda um módulo direcionado a Técnicos 
e Tecnólogos.

Entre os professores estrangeiros que ministrarão 
palestras estão: Alain Blum (Musculoesquelético), 
Ricardo Caldeira Cury (Radiologia Cardíaca), Guenter 
Schmidt e Monzer Abu-Yousef (Ultrassonografia Geral), 
Klaus Loureiro Irion (Tórax), Scott Atlas (Neuror-
radiologia), Samir Noujaim (Cabeça e Pescoço), Ali 
Shirkhoda (Medicina Interna), Christopher E. Coms-
tock (Mama) e Luís Flávio de Andrade Gonçalves 
(Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia).

No dia 5 de setembro acontecerá o pré-congres-
so, com a realização do II Encontro Nacional dos 

Aperfeiçoandos e Residentes de Radiologia (Enar 
2012), Curso Hands on de Ultrassonografia com 
Doppler e o Curso de Assistência à Vida em Radiologia 
(AVR).

O CBR 12 será realizado no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães (CCUG), localizado no Setor de 
Divulgação Cultural (SDC) - Eixo Monumental - Lote 
05 - Ala Sul. A estimativa é que cerca de 3 mil profis-
sionais da área de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
estejam presentes durante o período do congresso. O 
evento contará também com uma área de exposição 
comercial que unirá as principais empresas do setor, 
oferecendo uma ótima oportunidade comercial entre 
profissionais e mercado.

Para mais informações sobre o XLI Congresso Brasi-
leiro de Radiologia acesse o site www.congressocbr.
com.br.
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A Escola Europeia de Radiologia (ESOR), em parceria 
com o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem (CBR) e com o apoio educacional da Bracco, reali-
zará no mês de agosto o curso ESOR AIMS sobre Imagem 
Oncológica Abdominal, nos dias 16 a 17 em São Paulo (SP) 
e 18 a 19 em Salvador (BA).

O projeto AIMS (Advanced Imaging Multimodality 
Seminars) foi criado pela ESOR com o objetivo de intensifi-
car o intercâmbio educacional entre a Sociedade Europeia 
de Radiologia (ESR) e as sociedades nacionais de Radiologia 
fora do continente europeu. 

O curso ESOR AIMS no Brasil terá aulas ministradas 
conjuntamente pelos renomados professores europeus e 
brasileiros: Antônio Eiras (Brasil), Celso Matos (Bélgica), 
Charikleia Triantopoulou (Grécia), Luis Marti-Bonmati 

(Espanha), Manoel Rocha (Brasil), Nicholas Gourtsoyian-
nis (Grécia), Roberto Pozzi-Mucelli (Itália), Rodney Reznek 
(Reino Unido) e Ronaldo Hueb Baroni (Brasil).

O curso ESOR AIMS tem como objetivo atualizar 
sobre protocolos de ressonância magnética com ênfase em 
oncologia abdominal; rever conceitos atuais de estadia-
mento, detecção e seguimento de pacientes oncológicos 
envolvendo a aplicação de imagem seccional; atualizar 
o conhecimento dos achados em imagens seccionais no 
diagnóstico diferencial entre lesões benignas de neoplasias 
malignas abdominais; e tornar familiar achados de imagem 
essenciais que alteram a conduta terapêutica em oncologia 
abdominal.

As vagas para são limitadas. Para inscrever-se ou obter 
mais informações acesse o site www.cursoesor.com.br.

E S O R  A I M S

ESOR e CBR trazem para o Brasil curso 
de Imagem Oncológica Abdominal
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c A P A

O Colégio mudou
Com novo conceito gráfico, a marca do CBR tem como foco central 

posicionar visualmente a instituição como uma congregação de 

profissionais de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, unidos 

nacionalmente, com força continental e reconhecimento internacional

A marca que representa o Colégio Brasileiro de Radio-
logia e Diagnóstico por Imagem (CBR) foi revitalizada e a 
instituição ganhou, não apenas um novo símbolo, como 
também um Sistema de Identidade Visual que congregará, 
além da marca, cores e tipografias oficiais e um manual de 
orientação e aplicação da imagem institucional.

A marca é o elemento principal deste sistema, mas sua 
importância está diretamente ligada à sua capacidade de 
“marcar” seus públicos. Uma boa marca deve, não apenas 
ser reconhecida facilmente por seu público principal, no 
caso do CBR os médicos radiologistas de todo o país e 
demais atores do setor, como também precisa ser minima-
mente conhecida pela sociedade em geral, posicionando a 
instituição como referência na área em que atua, no caso 
do CBR, a especialidade de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem no Brasil.

No entanto, é sempre importante lembrar que o públi-
co de relacionamento de uma instituição é formado por 
pessoas, que se modificam ao longo dos anos, tanto 
individualmente como também a cada geração. A própria 
organização também se modifica com o tempo e é comum 
uma marca representar uma organização cujo público não 

“existe” mais ou mesmo representar uma organização que 
já não é mais a mesma. Quando marca e organização 
deixam de “conversar” é hora de mudar.

O processo de revitalização da marca do CBR e a 
criação de um Sistema de Identidade Visual para a enti-
dade foram as ferramentas utilizadas para promover esta 
mudança. O objetivo principal desta atualização e adequa-
ção entre marca e instituição teve como foco:

• Melhorar a legibilidade do nome e evidenciar a sigla 
CBR. Na marca antiga, o nome da organização e o que 
ela faz está comprimido dentro dos círculos e a leitura é 
prejudicada pela disposição que lhe é imposta. 

• Desenvolver um símbolo sintético e de fácil memori-
zação. A marca antiga possui muitos elementos e alguns 
de difícil identificação pela maior parte dos públicos de 
relacionamento.

• Apresentar uma imagem moderna e dinâmica. Desde 
sua fundação, há 63 anos, o CBR teve apenas duas 
marcas, com diferenças sutis entre si.

• Melhorar a relação custo/benefício na divulgação da 
instituição. A antiga marca encerra um conceito visual que 



| 21Maio/Junho 2012 - Boletim CBR

não atende às necessidades de comunicação e visibilida-
de atuais, exigindo sempre alto custo de produção para se 
alcançar resultados nem sempre satisfatórios.

• Fortalecer a identidade do CBR. Através de um 
sistema de identidade visual bem definido, será possí-
vel estabelecer um padrão de qualidade comunicacional 
elevado e garantir força e unidade visual para a entidade.

Receio de mudar

O receio da mudança é natural. Mas mudar não signi-
fica romper com tudo o que já existe. Revitalizar uma 
marca, como tecnicamente é chamado este processo, é 
recuperar caminhos já percorridos com vistas no que se 
pretende para o futuro.

Para mudar com segurança, o processo de revitaliza-
ção da marca e criação do Sistema de Identidade Visual 
teve como ponto de partida a Missão, a Visão e os Valo-
res do CBR.

Para este processo de revitalização os Valores do 
CBR receberam atributos gráficos capazes de traduzi-los 
visualmente:

Ética e Transparência = Clareza e Precisão 
Especialidade e Profissionais = Organização 
Inovação = Dinamismo
Comprometimento = Unidade
Sustentabilidade = Sistematização 

Identidade Institucional

A imagem institucional de uma organização é cons-
truída e mantida pela conjugação de elementos de 
comunicação que, juntos, produzem sentido e despertam 
na percepção do observador, neste caso seus públicos de 
relacionamento, um conjunto de informações que resu-
mem sua existência e finalidade.

Esta imagem deve representar a realidade do CBR 
hoje e revelar uma identidade atualizada com as novas 
expectativas da especialidade. O objetivo da revitaliza-
ção da marca é adequar a imagem à realidade atual sem 
rompimento com o passado.

A nova marca do CBR orgulha-se de sua história e, 
por esta razão, pretende mais e melhor para o futuro. 
Como legítimo representante da especialidade no âmbito 
nacional e a exemplo do Brasil, que hoje é reconhecido 
como referência continental, o CBR buscou um símbolo 
que pudesse transmitir de forma clara e sintética esta 
mensagem.

Por estas razões o novo conceito gráfico da marca do 
CBR foi construído para emitir a mensagem que todos os 
radiologistas desejam para o CBR, o de uma congrega-
ção de profissionais e entidades do setor de Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem, unidos nacionalmente, com 
força continental e reconhecimento internacional. 
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Bracco aumenta sua 
presença na América 
Latina

I M A G E M  D O  M E R c A D O

O grupo Bracco Imaging anunciou no mês de abril um 
acordo para adquirir as unidades da Argentina, Brasil e 
México do grupo Justesa Imagem, distribuidor de meios de 
contraste. De acordo com a empresa, esta aquisição segue 
uma estratégia de longo prazo para reforçar a presença da 
Bracco nos principais mercados mundiais.

Um dos mercados que se tornou o principal foco de atua-
ção da Bracco foi o brasileiro. Em 2011, a empresa relançou o 
Iopamiron (Iopamidol), e no primeiro semestre de 2012, trou-
xe para o país o ProHance (gadoteridol), um paramagnético 
que é mais uma opção de macrocíclico. Comercializado no 
mercado mundial há anos, o ProHance é um produto para a 
prática diária e pode ser encontrado em recipientes de 10ml, 
15ml e 50ml.

“Acreditamos que oferecer alternativas e um portfólio amplo 
dará à comunidade radiológica brasileira a possibilidade de não 
somente estar com o que de mais atual existe no mundo, mas 
também participar desta mudança de paradigmas”, afirma o 
diretor da unidade de negócios da Bracco para América Lati-
na, Gilberto Liorci. 

O próximo lançamento da empresa para o mercado nacio-
nal é o Iomeron (Iomeprol), contraste de alta concentração 
disponível para tomografia computadorizada. Com 400mg de 
concentração de iodo, o produto é recomendado para tomó-
grafos de alta velocidade, pois diminui o tempo dos exames 
e otimiza a exposição do paciente à radiação. A empresa 
também se prepara para lançar o segundo paramagnético, 
o MultiHance (Gd-BOPTA), em processo de aprovação pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ainda dentro da estratégia de expansão, o grupo Bracco 
adquiriu a Swiss Medical Care (SMC), fabricante de injeto-
ras de contraste detentor de tecnologia que dispensa o uso 
de seringas. Segundo a empresa, esta tecnologia, que estará 
disponível no mercado brasileiro no futuro, completará a linha 
de injetoras Empowers CTA e MR já disponíveis no Brasil.
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FDA aprova digitalizador 
de imagens para 
mamografia

A Food and Drug Administration (FDA), órgão regula-
dor americano, concedeu aprovação para que o digitalizador 
de imagens de raios X FCR Capsula XLII, da Fujifilm, seja 
comercializado também para mamografia digital. Além da 
aprovação da FDA, o equipamento obteve o aval da Euro-
pean Reference Organisation for Quality Assured Breast 
Screening and Diagnostic Services (EUREF) por atender 
aos requisitos exigidos pelas diretrizes europeias para a 
garantia da qualidade no rastreio e diagnóstico do câncer 
de mama.

“Esses anúncios confirmam que os nossos esforços em 
promover o Capsula XLII para mamografia foram acerta-
dos. Conseguimos oferecer uma solução inovadora, versátil 
e acessível para uma grande parcela do mercado brasileiro”, 
afirma Mauro Gondo, diretor de divisão Fujfilm NDT.

O FCR Capsula XLII conta com capacidade de leitura 
de 50 micra e leitura simples, o que garante melhor visuali-
zação de estruturas finas e de microcalcificações. Com alta 
produtividade, o equipamento processa 94 IPs/h e o tempo 
de apresentação das imagens no monitor é de aproximada-
mente 23 segundos.

Segundo a fabricante, podem ser agregados ao equi-
pamento itens específicos, como o Mammoascent, 
console que otimiza os exames de mamografia, permi-
tindo a exibição de várias imagens simultâneas e com 
recursos de ajustes. Outro diferencial é a compatibilida-
de do equipamento com o Fujifilm Mammography QC 
Program, programa de controle de qualidade aplicável à 
mamografia digital, que permite manter o sistema está-
vel, com qualidade de imagem para o rastreamento  
e diagnóstico.
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i m A g e m  m u n d o

ESR quer incentivar a participação 
de jovens radiologistas no ECR 2013

A Sociedade Europeia de Radiologia (ESR) realizará para 
o próximo Congresso Europeu de Radiologia (ECR 2013) a 
10ª edição do programa Invest in the Youth. O objetivo do 
programa é oferecer a jovens radiologistas a oportunidade 
de participar do ECR 2013, que será realizado de 7 a 11 de 
março, em Viena, na Áustria. 

Aos candidatos selecionados pelo programa será ofere-
cida inscrição gratuita no ECR 2013, quatro noites de 
hospedagem em hotel, e transporte público gratuito no perí-
odo de realização do evento.  

Para participar do programa, o jovem radiologista preci-
sa ter até 35 anos, registrar-se como membro da ESR em 
2012, e submeter um resumo de trabalho científico. Os 
autores dos 50 melhores resumos serão automaticamente 
incluídos no programa. Os outros participantes serão esco-
lhidos de acordo com fatores geopolíticos definidos pela 
organização do ECR 2013. 

Os tópicos radiológicos 
aceitos para a elaboração 
dos resumos são: Abdo-
minal, Gastrointestinal, 
Breast, Cardiac, Chest, 
Computer Applications, 
Molecular Imaging and 
Contrast Media, Genitou-
rinary, Head and Neck, 
Interventional Radiology, 
Musculoskeletal, Neuro, Paediatric, Physics in Radiology, 
Radiographers, Vascular, Oncologic Imaging, Emergency 
Radiology.

A inscrição para o programa já está aberta e será encer-
rada no dia 10 de setembro de 2012. Para obter mais 
informações, verificar a íntegra do regulamento e efetuar a 
inscrição acesse: www.myesr.org.

UM CORTE RADICAL 
NA RADIAÇÃO
UM CORTE RADICAL 
NA RADIAÇÃO

www.toshibamedical.com.br

COM MUITO
MAIS QUALIDADE 

DE IMAGEM

AIDR-3D
Nova tecnologia Toshiba, 
com resultados comprovados 
clinicamente no Brasil.
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Estão abertas as inscrições para XVI Curso de Atuali-
zação em Imagem da SPR Prof. Dr. Feres Secaf, que será 
realizado de 27 a 29 de julho, no Hotel Maksoud Plaza, 
em São Paulo (SP). Este ano, o evento prestará uma 
homenagem ao médico radiologista Manoel de Abreu.

Serão ministradas palestras nas áreas de Cabe-
ça e Pescoço, Neurorradiologia, Radiologia Geral, 
Emergências, Mama, Medicina Interna, Pediatria, 
Musculoesquelético e Ultrassonografia. Também haverá 
espaço para o Curso BI–RADS™ e o de Suporte à Vida em 
Radiologia (SVR).

Desde 1981, a Sociedade Paulista de Radiologia 
(SPR) promove o curso, que tem como objetivo oferecer 
uma programação científica que promova a discussão de 

[ A s s o c i A ç õ e s  e m  A ç ã o  ]

São Paulo|Abertas as inscrições para 
o Curso de Atualização em Imagem

temas práticos e comuns à rotina diária do diagnóstico 
por imagem, bem como a atualização e revisão dos princi-
pais tópicos da especialidade. Os temas selecionados são 
tradicionalmente abordados por profissionais de reconhe-
cida experiência em suas respectivas áreas. Além disso, o 
curso conta com uma exposição comercial, onde as prin-
cipais empresas do setor apresentam seus produtos. 

Durante o evento, haverá o lançamento do e-book da 
obra O Mestre das Sombras: um raio X histórico da vida 
de Manoel de Abreu, do jornalista Oldair Oliveira, que 
conta a história do radiologista brasileiro, considerado 
um dos mais importes do mundo. 

Mais informações e inscrições podem ser efetuadas 
no site www.spr.org.br.

Entre os dias 20 e 21 de julho será realizada em Salva-
dor (BA) a IV Jornada Baiana de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem. O evento é promovido pela Sociedade de 
Radiologia e Diagnós-
tico por Imagem da 
Bahia (Sorba), com o 
objetivo de congregar 
os especialistas em 
imagem do local e dos 
estados vizinhos. 

A programação 
científica do evento 
terá palestras sobre 
os seguintes temas: 
Musculoesquelét i -
co, Neurorradiologia, 
Oncorradiologia, Ultrassonografia da Mama e Pequenas 
Partes, Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia e 
Ultrassonografia em Medicina Interna. 

Com a intenção de promover a atualização científica 
e a troca de conhecimento em todos os campos, a Jorna-
da Baiana de Radiologia e Diagnóstico por Imagem terá a 
participação de renomados professores locais, nacionais e 
internacionais. Entre os professores internacionais estão 

Bahia|Sorba promove Jornada 
Baiana de Radiologia em julho

Bruno Fornage e Mirna Godoy (Estados Unidos), Nuno 
Montenegro (Portugal) e José Ochoa (Argentina)

Para as palestras na área da Ultrassonografia estão 
confirmados os profes-
sores Clodoaldo Cadete 
(BA), Hamilton Júlio 
(PR), Kleber Chagas 
(BA), Luiz Macha-
do (BA), Miguel José 
Francisco Neto (SP), 
Renato Ximenes (SP) 
e Sérgio Mattos (BA). 
Já as aulas na área 
da Radiologia serão 
ministradas pelos 
professores Antônio 

José da Rocha (SP), Isabela Silva (BA), Daniel Sampaio 
(BA), Hélio Braga (BA), Marcelo Bordalo Rodrigues (SP), 
Marcony Andrade (BA), Marcos Duarte Guimarães (SP) e 
Rubens Chojniak (SP). 

O evento também terá uma exposição técnica, onde 
empresas do setor apresentarão seus produtos e serviços 
para o segmento. Para conferir a programação completa e 
realizar a inscrição acesse www.sorba.org.br.
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SBNRDT participa de evento 
em Recife e organiza congresso 
nacional em Porto Alegre

s b n r d t

Foi realizado com grande sucesso entre os 
dias 30 e 31 de março, em Recife (PE), o Curso 
de Imagem em Cabeça e Pescoço. O evento, que 
reuniu cerca de 150 participantes de diversos 
Estados do Brasil, foi organizado pela Socieda-
de de Radiologia de Pernambuco (SRPE) com 
o apoio do Colégio Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem (CBR) e da Socieda-
de Brasileira de Neurorradiologia Diagnóstica e 
Terapêutica (SBNRDT). 

A grande atração do curso foram as aulas 
ministradas pelo professor Peter Som, que 
é diretor da área de Radiologia de Cabeça e 
Pescoço do Mount Sinai Hospital and School of 
Medicine, em Nova York, nos Estados Unidos. 
O Dr. Peter Som é autor de mais de 300 artigos 
e de muitos livros, incluindo a obra Head and 
Neck Imaging. O curso também contou com 
palestras das renomadas professoras brasilei-
ras, as doutoras Sílvia Marçal Benício de Mello 
e Fátima Aragão. 

Durante a cerimônia de abertura houve o 
discurso do presidente da SRPE, Dr. Antônio 
Carvalho, e uma homenagem ao Dr. Peter Som, 
que por sua grande contribuição à Radiolo-
gia recebeu o título de Membro Honorário da 
Sociedade de Radiologia de Pernambuco.

“Aos doutores Antônio Carvalho, Fátima 
Aragão, Fernando Amaral e toda comissão orga-
nizadora, o nosso parabéns pela iniciativa, que 
só veio a engrandecer o trabalho da SRPE e da 
própria radiologia nacional”, declarou o vice-
presidente da SBNRDT, Dr. Cláudio Staut.

Congresso da SBNRDt
A SBNRDT também está trabalhando na organiza-

ção do 10° Congresso da SBNRDT, que será realizado 
de 27 a 29 de setembro, em Porto Alegre (RS). 

A programação científica preliminar do congres-
so já está disponível no site da entidade e abordará, 
por meio de aulas teóricas e sessões de discussão 
de casos, temas básicos e assuntos avançados da 
Neurorradiologia diagnóstica e terapêutica. 

Além de renomados especialistas brasileiros, o 
evento também terá a participação de cinco profes-
sores estrangeiros, são eles: Demetrius Lopes, 
neurocirurgião endovascular do Centro Médico 
Rush, de Chicago (EUA); René Chapot, neuror-
radiologista intervencionista do Hospital Alfried 
Krupp, de Essen (Alemanha); Vitor Mendes Perei-
ra, diretor de neurorradiologia intervencionista do 
Hospital Universitário de Genebra (Suíça); Alex 
Rovira Cañellas, chefe do serviço de ressonância 
magnética do Hospital Universitário Vall d’Hebron, 
de Barcelona (Espanha); e Christophe Cognard, 
chefe do serviço de neurorradiologia diagnóstica e 
terapêutica do Centro Hospitalar Universitário de 
Toulouse (França). 

O 10º Congresso da SBNRDT terá como 
presidente o Dr. Paulo Eloy de Passos Filho, atual 
presidente da entidade, e conta com o apoio do 
Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem (CBR). Mais informações podem ser obti-
das através do site www.sbnrdt.org.br. 

Sociedade Brasileira de Neurorradiologia 
Diagnóstica e Terapêutica – SBNRDT
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Cerimônia de abertura. Da esq. p/ dir.: doutores Cláudio Staut, 
Luís Carlos Ferrer, Peter Som, Antônio Carvalho, Fátima Aragão, 
Fernando Amaral e Adonis Manzella

Curso reúne cerca de 150 profissionais de todo o Brasil e promove a 
atualização na área de Cabeça e Pescoço
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A Sociedade Brasileira de Medicina Nucle-
ar tem uma ampla programação científica 
para o segundo semestre de 2012, visando 
contribuir para a atualização dos profissionais 
da especialidade. 

A principal atividade é o Congresso Brasi-
leiro de Medicina Nuclear, que chega à sua 
vigésima sexta edição e será realizado entre os 
dias 11 e 14 de outubro, no Hotel Pestana, em 
Salvador (BA). 

Estima-se a presença de 500 participantes, 
entre médicos nucleares e de outras especiali-
dades, biomédicos, tecnólogos, biólogos, físicos, 
farmacêuticos, químicos e outros profissio-
nais da saúde, que assistirão às palestras, aos 
simpósios e às mesas-redondas sobre pesquisas, 
avanços tecnológicos, radiofármacos, proteção 
radiológica, exame PET/CT, diagnóstico e trata-
mento de doenças através da Medicina Nuclear.

CBR 12
A Medicina Nuclear também estará presente 

no XLI Congresso Brasileiro de Radiologia (CBR 
12), que acontecerá de 6 a 8 de setembro de 
2012, em Brasília (DF). A especialidade conta-
rá com uma programação específica dentro do 
Módulo Proteção Radiológica, onde serão aborda-
dos os temas: redução de doses nos profissionais, 

m e d i c i n A  n u c l e A r

Confira a programação 
científica da SBMN para o 
segundo semestre de 2012

novas tecnolo-
gias em Medicina 
Nuclear terapêu-
tica e diagnóstica, 
procedimentos de 
proteção em PET/
CT, impactos das 
novas normas de 
proteção e as novas normas internacionais. Mais 
informações podem ser obtidas através do site 
www.congressocbr.com.br.

Rio de Janeiro
A SBMN também realizará atividades cien-

tíficas em outras cidades do país. Nos dias 20 
de agosto e 22 de outubro estão programadas 
reuniões na cidade do Rio de Janeiro (RJ). 

Reuniões mensais
Mensalmente, em São Paulo, a SBMN promo-

ve palestras gratuitas sobre os mais atuais e 
importantes temas da Medicina Nuclear. Já estão 
programadas palestras para os dias 6 de agosto, 10 
de setembro e 5 de novembro de 2012.

Para mais informações sobre as atividades 
descritas acima acesse o site www.sbbmn.org.br.

Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear – SBMN
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Destacada entre os principais destinos 
brasileiros indicados para visitação quando a 
temperatura está mais baixa, a capital do Rio 
Grande do Sul encanta seus visitantes pela bem 
dosada mistura entre natureza e intensa vida 
cultural. Uma das cidades mais arborizadas do 
Brasil, Porto Alegre oferece aos turistas roteiros 
diferenciados, que misturam cultura, gastrono-
mia, arquitetura, história, paisagens naturais, 
arte, literatura, entre muitas outras opções de 
lazer que desvendam as várias facetas da cidade. 

Neste inverno, entre os dias 13 e 14 de julho, 
Porto Alegre também sediará a XXII Jornada 
Gaúcha de Radiologia, que acontecerá simul-
taneamente a X Jornada Sul de Radiologia, no 
Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael. 

Entre os atrativos turísticos da cidade, uma 
das principais atividades para qualquer fim 
de tarde quando o céu está aberto é apreciar 
o pôr do sol às margens do Lago Guaíba, que 
corta a capital gaúcha. Em passeio programado 
é possível navegar pelo Guaíba e desfrutar de 
um roteiro que proporciona vista panorâmica da 
cidade e das Ilhas Flores, Pintada e Pólvora. A 
orla do Guaíba também recebe pessoas com os 
mais diversos interesses, desde exercitar-se em 
uma boa corrida, reunir-se com os amigos, até 
participar dos eventos culturais promovidos na 
Usina do Gasômetro.

Arte e Cultura
A Usina do Gasômetro foi inaugurada em 11 

de novembro de 1928 para abastecer a cidade. 
Nove anos depois, a chaminé de 117 metros foi 
construída para amenizar os problemas causa-
dos pela emissão de fuligem. Desativado em 
1974, o edifício se consolidou como um patri-
mônio histórico do município. Em 1991 foi 
inaugurado um centro cultural dentro das insta-
lações da antiga usina, que oferece exposições, 
peças de teatro, cinema e diversas atrações. 

Próximo à Usina está à Casa de Cultura 
Mario Quintana, no coração do centro histórico 
de Porto Alegre. Este é mais um espaço cultu-
ral que adota a leitura como principal influência 
inspiradora. O local tem espaço para cafés, 

Aproveite a temporada de inverno 
para conhecer a diversidade 
cultural de Porto Alegre

Mercado Público Central concentra mais de 100 lojas com produtos e especiarias 
típicas do Rio Grande do Sul, além de restaurantes, lanchonetes e sorveterias.

livrarias, exposições, apresentações musicais 
e teatrais, cinema, oficinas e seminários. No 
último andar, um restaurante que oferece uma 
vista única de Porto Alegre e das pequenas ilhas 
no entorno da capital. 

Na zona sul da cidade encontra-se a Funda-
ção Iberê Camargo, atração que vale a pena 
conferir devido à beleza da construção, que é 
a primeira obra do arquiteto português Álvaro 
Siza no Brasil. A instalação, que mais parece 
uma obra de arte, recebeu o Leão de Ouro na 
Bienal de Arquitetura de Veneza em 2002, e é 
um referencial arquitetônico de Porto Alegre.

A sede da Fundação conta com mais de 8 mil 
metros quadrados e abriga cerca de 5 mil obras 
de Iberê Camargo. O acervo é formado pela 
Coleção Maria Coussirat Camargo, constituída 
por pinturas, gravuras, desenhos, guaches e 
diversos estudos criados pelo artista. Este espa-
ço também dispõe de nove salas de exposições 
artísticas.

Para quem prefere diversão ao ar livre, 
uma ótima opção é fazer uma visita ao Parque 
Farroupilha, também conhecido como Parque 
da Redenção, que é o mais tradicional de Porto 
Alegre. Entre algumas das boas surpresas que o 
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parque proporciona estão o espelho d’água no 
eixo central do local, o Jardim Alpino, o Jardim 
Europeu, o Jardim Oriental e o Monumento ao 
Expedicionário. 

Gastronomia e tradição
Outra atração turística de destaque na cidade é 

o Mercado Público Central de Porto Alegre, que foi 
fundado em 1869. Excelentes restaurantes fazem 
parte dos 110 estabelecimentos que enaltecem a 
tradição do comércio dos moradores da cidade. 
Culinária portuguesa, japonesa e até macrobiótica 
estão disponíveis no local, além de diversos outros 
serviços, como livrarias e barbearias. 

Nas bancas de comércio espalhadas pelo 
Mercado Público o visitante consegue encon-
trar de tudo: desde mudas de plantas até peixes 
ornamentais, artigos religiosos e alimento para 
animais. Os produtos regionais também são 
destaque, já que o Mercado é um dos melho-
res lugares da capital para comprar a tradicional 
erva-mate gaúcha.

Como alternativa para a noite em Porto 
Alegre, os bares da avenida Padre Chagas são 
uma boa opção para se divertir. As churrasca-
rias tradicionais, com apresentações de danças 
gauchescas, também entram na lista, como uma 
excelente alternativa que alia a manifestação 
cultural dos pampas à gastronomia local. 

Monumento ao Expedicionário, um dos principais marcos do Parque Farroupilha

is part of Bayer HealthCare
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Suplementos e 
vitaminas: benefícios 
controversos 

v i d A  s A u d á v e l

Foto: Arquivo pessoal

O uso de suplementos e vitaminas é comu-
mente indicado para a prevenção de doenças 
crônicas. No entanto, os benefícios da ingestão 
desses componentes ainda não são totalmente 
conhecidos. Dois estudos publicados no ano 
passado sobre esse assunto chamam a aten-
ção quanto ao malefício que alguns deles ainda 
podem causar.

O estudo Iowa 
Women´s Heath 
avaliou o efeito de vita-
minas e suplementos 
minerais em 38.772 
mulheres com idade 
média de 61,6 anos. 
Os resultados mostra-
ram que o uso de 
polivitamínicos, vita-
mina B6, ácido fólico, 
ferro, magnésio, zinco 
e cobre estava asso-
ciado ao aumento do 
risco de mortalidade 
quando comparado 
com as mulheres que não os utilizaram. O risco 
absoluto desse aumento variou de 2,4% com 
polivitamínicos a 18% com cobre. O uso de 
cálcio teve ação inversa com risco absoluto de 
diminuição de mortalidade de 3,8% (1).

Outro estudo interessante foi o SELECT 
que avaliou o uso de vitamina E e selênio 
para prevenção de câncer de próstata. Um 
total de 35.533 homens a partir de 50 anos 
de 427 estudos foram aleatorizados em quatro 
grupos comparativos: apenas selênio (1); 
apenas vitamina E (2); ambos (3) e  placebo 
(4). Em comparação com o grupo placebo (4), 
os homens que receberam apenas vitamina 
E (2) tiveram aumento do risco de câncer de 

próstata com valor absoluto de 1,6 para cada 
1.000 homens/ano. Os grupos selênio e ambos 
(1 e 3) não tiveram incidência estatisticamente 
diferente do grupo placebo (2).

Esses dois estudos levantam a discussão do 
real benefício de usarmos esses componentes 
frequentemente recomendados por alguns espe-
cialistas. É preciso avaliar a medicina baseada 

em evidência antes de 
cairmos na tentação 
de nos empanturrar-
mos dessas cápsulas 
supostamente saudá-
veis. 

A melhor receita 
para uma vida mais 
saudável ainda é a 
combinação de uma 
alimentação saudá-
vel, sem gordura, sem 
açúcar, com pouco sal 
e associada à atividade 

física regular.

Referência
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Dr. Robson Ferrigno
Médico rádio-oncologista em São Paulo, membro 
titular do CBR e presidente da Sociedade Brasileira 
de Radioterapia
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Tumoração ou tumor?

t e r m i n o l o g i A  m é d i c A

Foto: Arquivo pessoal

Tumoração é nome oficialmente averbado no 
Vocabulário Ortográfico da Academia Brasileira 
de Letras (2009). No dicionário Aurélio (2004), 
é definido como formação de tumor (de tumorar, 
formar tumor) e presença de tumor. 

Termos terminados em ão, derivados de verbo, 
regularmente designam o ato indicado pelo verbo 
ou o efeito da ação verbal. Exemplos: realização 
é o ato de realizar, amortização é o ato de amorti-
zar, coloração é o ato de colorir, cicatrização, ato de 
cicatrizar (não dizemos, por exemplo, cicatrização 
umbilical em lugar de cicatriz umbilical). Então, 
em sentido próprio, tumoração é o ato de tumorar, 
formar tumor. 

Tumoração é, em grande escala, nome usado 
como sinônimo de tumor e, pelo exposto e por 
amor à exação dos termos científicos, é desejável 
usar tumor em referência à massa, e tumoração 
para exprimir formação ou desenvolvimento do 
tumor. Exemplos: O tumor localiza-se no epigás-
trio. O tumor está aderido. A neoplasia desenvolveu 
rapidamente um tumor. A neoplasia originou uma 
tumoração de crescimento rápido. Houve uma 
tumoração da neoplasia. A tumoração rápida pode 
causar necrose no tumor. 

Por lógica, ficam estranhas afirmações 
como: “Palpa-se uma tumoração” ou “Foi vista 
tumoração na cavidade peritoneal”. Assim, é 
redundância dizer formação de tumoração ou 
formar tumoração. 

É preciso considerar ocorrências de ambiguida-
de, danosas aos relatos científicos formais, já que 
estas precisam ser sempre claras. Quando se refe-
re, por exemplo, à análise da tumoração, pode não 
estar claro se é a análise do crescimento do tumor 
(potencial de crescimento, perfil do crescimento, 
invasividade, velocidade de crescimento, possibi-
lidade de formação de novos sintomas ou sinais 
relacionados à expansão tumoral) ou apenas à sua 
massa (constituição, volume, cor, aspectos macros-
cópicos e microscópicos). Em livros de gramática, 
cita-se ambiguidade como vício de linguagem. 

A maior parte dos dicionários não averba tumo-
ração. Maurício de Lima (1967), em seu artigo 
Expressões Médicas (Jornal Brasileiro de Medici-
na, julho de 1967), afiança que “tumoração não é 
coisa nenhuma”. 

Frequentemente, na presença do doente, usa-
se tumoração em vez de tumor, cujo sentido é 
mais traumático. Nesse particular, pode-se dizer 
massa, massa tumoral, abaulamento, processo 
tumoral, crescimento, nódulo, tumescência, intu-
mescência, volume, neo, neogênese, neoplasia, 
endurecimento, neoformação, e há quem use, 
como eufemismo, crescimento mitótico, lesão ou 
formação expansiva. 

O uso habitual de tumoração por tumor torna 
essa sinonímia um fato da língua, de modo que 
não há de ser erro de linguagem. Afinal, o contexto 
do relato pode tornar claro o sentido desse nome. 
Contudo, o uso aprimorado da linguagem médi-
ca constitui indicação de zelo e amor à disciplina 
no estilo científico. Além disso, o uso de tumor e 
de tumoração em seus sentidos diferenciados e 
claros evitará possíveis antagonismos de leitores 
ou ouvintes exigentes.

Dr. Simônides Bacelar  
Médico do Serviço de Apoio Linguístico do 
Instituto de Letras da Universidade de Brasília

Foto: N
eurosciences
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α Vende-se em Brasília (DF) ultrassom Toshiba 
Nêmio XG em perfeitas condições. Com três son-
das (convexa, linear e transvaginal), guia para 
biópsia, doppler colorido e pulsado e vídeo prin-
ter Sony. Acompanha estabilizador SMS. Valor: 
R$ 52 mil. Tratar com Mirian: (61) 9987-1866 ou  
mirianhoeschl@uol.com.br.

α Vende-se total ou parcial clínica de imagem 
localizada em prédio de clínicas em Santa Maria 
(RS). Credenciada pelos principais convênios, com 
atendimento em mamografia, ultrassonografia, 
raio X convencional e densitometria óssea. Con-
tato: (55) 3221- 3651 ou radiogama@bol.com.br.

α Vende-se processadora Kodak M35 X – OMAT 
completa, em perfeitas condições de funciona-
mento e com revisões permanentes durante o 
uso. Acompanham os tanques, demais acessórios 
e chassis de várias medidas. Contato: (49) 3442 
4654 ou crclinica.cvc@unimedsc.com.br.

α Vende-se equipamento de ultrassom Medson, 
2006, modelo SSA 9900, com transdutor volu-
métrico 3D/4D e outros três transdutores. Equi-
pamento em funcionamento e perfeito estado de 
conservação. Tratar com Luciano: (16) 3383-1809 
/ 9228- 0380 ou iba.servicos@terra.com.br e  
iba.servicos@hotmail.com.

α Vende-se equipamento de tomografia Toshi-
ba 500, sem a ampola. Valor: R$ 20 mil. Valor 
com ampola nova instalada: R$ 60 mil. Equi-
pamento em bom estado de funcionamento. 
Tratar com Dr. Marcelo: (12) 3832-6305 ou  
marcelocobra.hilario@yahoo.com.br.

α Vende-se mamógrafo Mammomat 3000 Nova, 
Siemens 2005, com bandeja p/ mamas volumo-
sas, acessórios e processadora Macrotec MX2 + 
chassis 18x24 + chassi 24x30 + negatoscópios 2 
corpos + caixas de filme Kodak EV 18x24 + 24x30 
+ químico Kodak EV. Valor a combinar. Tratar com 
Wagner: (28) 3522-4545.

β Vende-se duas reveladoras Macrotec MMX 3 com 
quatro anos de uso, R$ 6 mil cada. Uma impressora 
a laser Agfa Scopix LR 3300 por R$ 5 mil. Contato: 
(53) 3278-2700 ou luciana@ctsul.com.br.

β Vende-se aparelho de US Toshiba, Power Vision 
6000, R$ 10 mil. Aparelho de US GE Logic 400 CL 
PRO Series, ano 2002, R$ 12 mil. Ambos têm 3 
transdutores (convexo, endocavitário e linear), 
são usados e estão em ótimo estado. Tratar com 
Flavia Paiva: (21) 3799-8979 / 8604-3864 ou  
susga@susga.com.br.

β Vende-se tomógrafo Philips, modelo Brillance, 
multislice, 6 canais, semi-novo, com tecnologia 
3D; e um tomógrafo Toshiba, modelo Activion, 
multislice, 16 canais, semi-novo, com tecnologia 
3D. Preço a combinar. Tratar com Adriana Ragga-
sini: (12) 3625-2002.

β Vende-se ultrassom GE Logic 400 PRO, com três 
sondas (linear, convexa e endocavitária); Raio 
X fixo RAY-TEC  RT - 500/125; Mamógrafo Lorad  
M-IIE; e processadora Macrotec  MX-2 com dispo-
sitivo para mamografia. Todos em bom estado de 
conservação. Tratar com Michelle: (12) 3655-2429 
ou 3655-1723.

β Vende-se gamacâmara Elscint Apex SP 6, com 
workstation Segami (Mirage), colimadores de 
uso geral, alta energia e pin hole, phantom de 
barras e gated, em perfeito estado, com contrato 
de manutenção desde a instalação em São Paulo 
(SP). Contato: (11) 9538-5150 / 8558-7771 ou  
sellnuclear@terra.com.br.

β Vende-se impressora para ultrassom Ko-
nika Minolta Magicolor 2530 DL, impres-
sora laser excelente para ultrassom (cor 
“preta real”), com toners de alta capaci-

S I N A l  l I v R E

α Clínica de referência em ultrassonografia na 
Zona da Mata oferece oportunidade de trabalho 
em Juiz de Fora (MG) para médico(a) ultrassono-
grafista. Contato: gerencia@clinicanovaimagem.
com.br ou rh@clinicanovaimagem.com.br.

α Oportunidade para médico radiologista e ultras-
sonografista para atuar em clínica de diagnóstico 
por imagem em Suzano (SP). Interessados devem 
enviar currículo aos cuidados do Dr. Márcio Robor-
tella Fernandes: mrobortella@terra.com.br com 
cópia para sigtranda@terra.com.br.

α Clínica de Diagnóstico por Imagem no interior 
de Santa Catarina contrata médico radiologis-
ta para atuação com RX, US, mamografia, TC e 
RM. Remuneração por produtividade. Contato:  
ultrassomsc2012@hotmail.com.

β O Hospital São Francisco, localizado em Co-
tia (SP), procura médico com especialização 
em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 
Tratar com Valdenice: (11) 4615-6684 ou 
recursosmedicos@hospsaofrancisco.com.br.

β Precisa-se de médico radiologista para tra-
balhar em Santos (SP) no Instituto de Radio-
diagnóstico Dr. Jarbas Gomes da Cunha, para 
laudos de raios X. Tratar com Leonardo Alves ou 
Roberto Alves: (13) 3285-5252 / (11) 6442-2512 

ou enviar currículo para ralves2005@uol.com.br, 
leonardo.r.alves@uol.com.br.

β O Hospital da PUC Campinas (SP) seleciona  mé-
dico para Ultrassonografia, com residência / está-
gio ou título de especialista na área. Disponibili-
dade mínima para 10 horas semanais. Encaminhar 
currículo resumido e telefones de contato para: 
andre.fernandes@puc-campinas.edu.br.

β Vaga para ultrassonografista devidamente habi-
litado pelo CBR para trabalhar no interior do Rio 
Grande do Sul. Remuneração por produtividade, 
entre 15 e 18 mil reais por mês, com mínimo ga-
rantido. Contato: julianoarenzon@terra.com.br.

β Oferece-se treinamento intensivo em clí-
nicas nas áreas de RM (física, neuro e mús-
culo), por equipe especializada, com expe-
rientes tecnólogos e médicos. Apostilas e 
avaliação personalizada das necessidades da clí-
nica, visando o máximo aproveitamento. Contato: 
irm.imageservice@hotmail.com.

χ Procura-se médico radiologista para atua-
ção em serviço de Radiologia em Cuiabá (MT), 
com possibilidade de participação acionária. 
Serviço em expansão, acompanhando o rápido 
desenvolvimento socioeconômico da região. 

Tratar com Dr. Rodrigo: (65) 8417-8284 ou 
pepperrodrigo@hotmail.com.

χ Clínica de Ultrassonografia em Ribeirão Pires 
(SP) precisa de médicos ultrassonografistas, com 
atuação em Ultrassom Geral. Remuneração a com-
binar. Tratar com Priscilla: (11) 4823-8888 ou en-
caminhar currículo para fusaricdi@hotmail.com. 

χ A Corpus Imagens procura interessados na 
área de Ultrassonografia para trabalhar junto 
ao grupo em Pouso Alegre/Varginha (MG). Re-
muneração por produtividade. Tratar com Silvia: 
(35) 3449-3371 ou encaminhar currículo para 
corpusimagem@uol.com.br.

χ Clínica de Imagem localizada em Foz do 
Iguaçu (PR) contrata médico radiologista ou 
ultrassonografista para integrar a equipe. Atu-
ação em hospital e clínica. Remuneração a 
combinar. Tratar com Márcia ou Dr. Alexsandro: 
(45) 3576-8500 ou encaminhar currículo para 
marcia@vitaimagem.com.br.

χ Hospital de Câncer de Barretos (SP) contrata 
radiologista que atue com TC e RM. Trabalho 
em tempo integral e dedicação exclusiva. Hos-
pital com equipamentos multislice 16 e 64 
canais e RM de 1,5 e 3T. Remuneração a combi-

nar. Contato: (17) 3321-6600 - Ramal 6616 ou 
adriano@hcancerbarretos.com.br. 

χ Clínica de Diagnóstico por Imagem em Uberlân-
dia (MG) precisa de médico ultrassonografista que 
atue em US Geral, GO, ME e Doppler. Tratar com 
Cíntia ou Nikita (34) 3214-4062 ou encaminhar 
currículo para cintia@radioclinicaudi.com.br e 
nikita@radioclinicaudi.com.br.

χ A Clínica UMDI Medicina Diagnóstica, com 
unidades em Mogi das Cruzes e Suzano (SP), se-
leciona médico radiologista, com titulação, para 
atuar no setor de ultrassonografia. Pagamento por 
produção. Tratar com Danilo: (11) 4798-9992 ou 
danilonunes@umdi.com.br.

χ Clínica Radiológica em Pelotas (RS) precisa de 
médico radiologista para realização de exames ul-
trassonográficos e na área de radiologia (RX, TC e 
RM), com título de especialista ou em andamento. 
Salário por produtividade. Contato: (53) 3027-
8471 ou email: contato@clinrad.com.br.

χ O Serviço de Diagnóstico por Imagem Santa 
Paula, situado em Pouso Alegre (MG), oferece 
oportunidade para médicos radiologistas. A 
empresa disponibiliza infraestrutura de clínica 
moderna, bem conceituada na região. Tratar com 
Tânia Moreira: (35) 3423-6879 / 9918-8788 ou 
tania.santapaula@hotmail.com. 

Para anunciar, envie o nome completo e texto de no máximo 300 caracteres com espaço para o e-mail fernanda@cbr.org.br. A publicação está sujeita à disponibilidade de espaço na página e obedece à data solicitação e de confirmação pelo CBR. O 
conteúdo expresso nos anúncios é de responsabilidade dos anunciantes. Importante: A lista completa dos aparelhos roubados/furtados encontra-se no site www.cbr.org.br. Para solicitar publicação de comunicado de roubo/furto gratuitamente, 
utilize o contato acima. Informações com Fernanda da Silva: (11) 3372-4544. Ordem de publicação: α = primeiro mês; β = segundo mês; χ = terceiro mês..

Classificados

Oportunidades

dade. Tratar com Erika: (19) 3411-9747 ou 
erikaakim@hotmail.com.

β Vende-se Mamógrafo Philips Diagnostic U-M, 
trifásico, com bucky de 18x24 e 24x30, acessórios, 
modo automático e ampola original; Reveladora 
Kodak X-omat M35 para RX e Mamo; Aparelho de 
RX GE, com mesa flutuante, buck mural e ampola 
original de 800 MA. Preço total: R$ 49 mil. Conta-
to: (61) 8295-8888.

χ Vende-se processadora Macrotec MX2, R$ 5mil. 
Aparelho de RX Nozaki TK 600 com chassis, R$10 
mil. Mamógrafo Emic Transmamo, R$15 mil. 
Aparelhos US Tokimec CS2020 e Medson Sonoace 
5000. Mesas p/ equipamento portátil com mo-
nitor de paciente. Contato: (11) 4437-2489 ou 
cibeli@gobbopapadopoli.com.br.

χ Vende-se mamógrafo Lorad Affinity 2006; 
mamógrafo VMI; arco cirúrgico Philips BV 25 
p/ ortopedia; arco VMI com intensificador 
de imagem 9”; 2 monitores LCD com subtra-
ção e armazenamento de imagens p/ neu-
ro, vascular e ortopedia. Tratar com Gilmar: 
(34) 9132-6585 ou clinicaradiologica@terra.com.br.
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