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Editorial

Conteúdo
Primeiro grande evento da Radiologia

Professores de todo o país, convidados pelo CBR sob a coordenação do 
Dr. Adilson Prando, participarão da Reciclagem Nacional de Radiologia. 
Nos dias 26 e 27 de março de 2010, dezessete regionais do Colégio - num 
movimento de união - estarão realizando o maior evento descentralizado 
da história radiológica. Mais de 200 aulas serão dadas durante o período. 
Não perca esta chance, pois os cursos são pontuados pela CNA para o 
processo de atualização profissional da AMB/CFM. Saiba tudo a respeito 
em Matéria de Capa.
No CBR em Ação, o leitor encontrará matérias sobre a XI Avaliação dos 
Médicos Residentes e Especializandos em Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem, as reuniões realizadas durante os últimos meses na sede do 
CBR como da Comissão de Ultrassonografia e da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV). 
Em Associações em Ação, as regionais de Pernambuco, Paraná e Ceará 
apresentam a agenda e suas atividades. Àquelas filiadas que quiserem 
participar desta página devem enviar as notícias com fotos em alta resolu-
ção para o e-mail: renata@cbr.org.br até o dia 15 do mês anterior a edição 
corrente.

Renata Donaduzzi
Editora do BolEtim do CBr
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Associação Gaúcha de Radiologia
Presidente: Dr. Dakir Lourenço Duarte
Av. Ipiranga, 5311 - sala 205 - 90610-001 - Porto Alegre – RS
Tel/Fax: (51) 3339-2242 - E-mail: secretaria@sgr.org.br

 Associação de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Amapá
Presidente: Dr. Achiles Eduardo Pontes Campos
Av. Feliciano Coelho, 1060 – 68901-025 – Macapá – AP
Tel/Fax (96) 3242-1164 - E-mail: radiolap@gmail.com

Sociedade Alagoana de Radiologia
Presidente: Dra. Andrea Papini Goes Teixeira
Rua Barão de Anadia, 05 - 57020-630 - Maceió – AL 
Tel/Fax: (82) 3223-3463 - E-mail: someal@ig.com.br 

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

Sociedade Brasileira de Radiologia
Presidente: Dr. Carlos Alberto Martins de Souza 
Rua Visconde da Silva, 52 - sala 902 - 22271-090 - Rio de Janeiro – RJ
Tel/Fax: (21) 2286-8877 - E-mail: sbrad@sbrad.org.br

Sociedade Catarinense de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Presidente: Dra. Marcela Brisighelli Schaefer
Rua Nereu Ramos, 19 - sala 601 - Centro - 88015-010 - Florianópolis – SC
Tel/Fax: (48) 3222-0376 - E-mail: secretaria@scr.org.br 

Sociedade Cearense de Radiologia
Presidente: Dr. Cláudio Régis Sampaio Silveira 
Av. Santos Dummont, 2626 / sala 315 - Aldeota - 60150-161 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 4009-1606 – Fax: (85) 4012-0443 - E-mail: secretaria@soceara.com.br

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

Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem de Brasília
Presidente: Dr. Manoel Aparecido Gomes da Silva 
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

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

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

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

Sociedade Mato-grossense de Radiologia
Presidente: Dr. Waldyr de Paula Liberato Júnior
Rua Pimenta Bueno, 515 - Dom Aquino - 78015-380 - Cuiabá – MT
Tel/Fax: (65) 3322-2880 - E-mail: somarad@terra.com.br 

Sociedade de Radiologia da Paraíba
Presidente: Dr. Marcílio Mendes Cartaxo
Rua Francisca Moura, 434 - sala 206 - 58013-440 - João Pessoa – PB
Tel/Fax: (83) 3221-8475 - E-mail: radpb@srpb.org.br 

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

Sociedade Goiana de Radiologia
Presidente: Dr. Carlos Alberto Ximenes Filho
Rua João de Abreu, nº 1155 - quadra F8 - lote 49 - sala B21 - Goiânia - GO
Tel/Fax: (62) 3941-8636 - E-mail: contato@sgor.org.br

Sociedade Maranhense de Radiologia
Presidente: Dr. José de Ribamar Belém de Mendonça
Av. São Marcos, QdC, Ap 902- Ponta D’Areia - 65077-310 - São Luís – MA 
Tel: (98) 3227-5993- Fax: (98) 3231-1704
E-mail: smradiologia@hotmail.com 

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

Sociedade Paraense de Radiologia
Presidente: Dr. Arthur de Paula Lobo
Rua dos Mundurucus, 3100 / S 1704 - Cremação – 66040-270 - Belém – PA
Tel: (91) 3223-4289 - Fax: (91) 4006-0030
E-mail: sparadiologia@hotmail.com 

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

Sociedade Piauiense de Radiologia
Presidente: Dr. Lívio William Sales Parente
Rua São Pedro, 2265 - Centro - 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 - São José - 49020-270 - Aracaju – SE
Tel: (79) 3044-4590 - E-mail: soserad@hotmail.com

Sociedade Espírito-santense de Radiologia
Presidente: Dr. Flávio do Amaral Campos
Rua Prof. Augusto Rusch, s/nº - Itaparica - Vila Velha – ES
Tel: (27) 2127 4999 – E-mail: contato@serad.com.br

As informações e as atualizações dos dados contidas nesta página são 
responsabilidade de cada sociedade regional de radiologia.

GERêNCIA ADMINISTRATIVA: Sandra, sandra@cbr.org.br • Gerência de Operações & GestãO: Diana, diana@

cbr.org.br • exames de suficiência/residência médica/ admissãO de sóciOs/títulO especialista: 

Gislene, (11) 3372-4543, gislene@cbr.org.br • DEPARTAMENTO FINANCEIRO/ CONTAS A RECEBER: Sueli, (11) 3372-

4546, sueli@cbr.org.br • PROGRAMAS DE QuALIDADE (MAMO, uS, TC E RM): Cristiani, (11) 3372-4542, cristiani@

cbr.org.br • BOLETIM CBR/IMPRENSA: renata, (11) 3372-4549, renata@cbr.org.br • PAuTA BOLETIM CBR/

CLASSIFICADOS/ REVISTA RADIOLOGIA BRASILEIRA: Michele, michele@cbr.org.br aBcdi/JurídicO/cursOs de 

RECICLAGEM: adriana, (11) 3372-4541, adriana@cbr.org.br• SoBRICE: Larissa, (11) 3372-4547, secretaria@sobrice.

org.br • PASSAGENS E HOSPEDAGENS: daniela, daniela@cbr.org.br • DEPARTAMENTO DE TI: Tomaz, (11) 3372-

4545, tomaz@cbr.org.br • recepçãO: (11) 3372-4544, radiologia@cbr.org.br. 

Expediente
Boletim do CBR é a publicação mensal oficial do 
Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem, entidade sem fins lucrativos 

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

O PEC do CBR

Dr. Sebastião Cezar Mendes Tramontin
PRESIDENTE DO CBR

A ultrassonografia é, dos métodos de 
diagnóstico por imagem, um dos mais 
importantes, senão o que maior atenção 
requer de todos nós, que trabalhamos 
com diagnóstico e terapêutica, utilizan-
do os diferentes métodos de imagem.

Afirmo isto baseado no maior núme-
ro de equipamentos instalados no nosso 
país, no grande número de médicos que 
se utilizam do método como prestadores 
de serviços, pela fácil acessibilidade da 
população, pela menor complexidade de 
instalação dos equipamentos e também 
pelo menor custo do exame realizado, 
num país como o nosso, de tão grande 
diversidade cultural e econômica.

Com todas estas facilidades para 
utilização da ultrassonografia, a diretoria 
do CBR vem há muito dedicando aten-
ção especial ao preparo dos profissionais 
para a realização dos exames. A comissão 
permanente de ultrassom do CBR, hoje 
coordenada pela Dra. Maria Cristina 
Chammas se reúne mensalmente em 
nossa sede para discussão e resolução de 
dúvidas de todos os associados, acredita-
ção para selos de qualidade dos serviços 
que preenchem as exigências para tal, 
elaboração de questões para provas de 
titulação, programas para cursos de aper-
feiçoamento, normas e condutas para o 
bom desempenho do método.

A criação do curso de aperfeiçoamen-
to em ultrassonografia, pelo CBR, com 
duração de dois anos, em serviços de 
imagem que cumprem os requisitos exigi-
dos, foi um grande passo tomado para 
promover o melhor preparo de profissio-
nais interessados pelo método.

Em todos os congressos brasileiros 
e jornadas estaduais que fazem parte 
do calendário do CBR temos dedica-
do especial atenção ao ultrassom, com 
programação variada. Vocês terão opor-
tunidade, novamente, de  conferir através 

da divulgação do programa do próximo 
Congresso que será realizado em outubro 
deste ano na cidade do Rio de Janeiro.

Outro marco importante para a 
disseminação de conhecimento será a 
Reciclagem Nacional em Radiologia, 
realizada nos próximos dias 26 e 27 de 
março, na maioria das capitais brasilei-
ras, com a participação das Associações 
Estaduais interessadas, ocasião em 
que a programação será 50% dedicada 
somente ao ultrassom e os outros 50% 
aos demais métodos de imagem com os 
quais trabalhamos.

Conscientes deste importante desa-
fio para o preparo dos médicos para 
realização da ultrassonografia em nosso 
país, lançaremos no mês de abril o 
primeiro curso a distância de ultrassom 
do CBR, parte integrante do Programa 
de Educação Continuada (PEC).

Este curso terá oito módulos, 
abrangendo diversos assuntos e os parti-
cipantes terão pontuação na Comissão 
Nacional de Acreditação para renovação 
dos títulos de especialistas ou certifica-
dos na área de atuação, além do objetivo 
principal que é a capacitação para o exer-
cício do método.

A ultrassonografia sempre teve gran-
de destaque dentro do CBR e continuo 
achando que devemos promover o apren-
dizado responsável de todos os médicos 
que queiram se dedicar com exclusivida-
de e a atenção que o ultrassom necessita.   

Se pensarmos que este método tem o 
maior número de equipamentos instalados e 
consequentemente o maior volume de negó-
cios praticados pelas companhias fabricantes, 
podemos dimensionar o quanto é convi-
dativo o ingresso neste mercado, 
o que abre amplo leque para 
oportunistas.

Cabe-nos a parte do ensi-
no e a boa prática, evitando, 

na medida do possível e de maneira legal, a 
má prática e o oportunismo do ganho fácil 
daqueles que usam das chances oferecidas.

O CBR através da sua Diretoria e da 
comissão de ultrassom tem infraestrutu-
ra, conhecimento e discernimento para 
orientar, abrigar, titular pessoas e quali-
ficar serviços interessados, para que o 
método seja exercido no nosso país com 
a qualidade e a responsabilidade que os 
pacientes merecem.

Acessem o site www.cbr.org.br para 
melhores informações do I Curso a 
Distância e outras vantagens de ser asso-
ciado atuante do Colégio Brasileiro de 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

Um grande abraço,
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AT U A L I Z E - S E

Março

1º a 31

Inscrições para a Prova de Título de Especialista e 
Certificado de Área de Atuação do CBR/AMB

Inscrições: somente via site do CBR – Entrega de 
documentação: na sede do CBR ou Correios: Av. 
Paulista, 37 – 7º andar – conj. 71 – Paraíso

CEP: 01311-902 – São Paulo – SP

Inf.: (11) 3372-4544 – www.cbr.org.br – E-mail: 
gislene@cbr.org.br

04 a 08

Congresso Europeu de Radiologia - ECR (CNA 5 
pontos)

Viena – Áustria 

Inf.: (431) 533-4064 –  www.ecr.org

12 a 14

Imagine’2010 e I Congresso Paulista de 
Ultrassonografia

Centro de Convenções Rebouças – São Paulo – SP

Inf.: (11) 3253-5704 
E-mail: imagine@hybrida.com.br  
www.hybrida.com.br

18 a 20

XXIV Encontro de Angiologia e Cirurgia Vascular 
do Rio de Janeiro

Windsor Barra Hotel – Rio de Janeiro – RJ

Inf.: (21) 2215-1919 – E-mail: neidemiranda@
sbacvrj.com.br

21 a 27

Programa de Imersão em Gestão Empresarial 
– ABCDI

Campus Aloysio Faria - Nova Lima/MG

Inf.: Adriana Faian – ABCDI – (11) 3372-4541 – 
administracao@abcdi.com.br

26 e 27

Reciclagem Nacional em Radiologia

RS, AL, AM, CE, BA, DF, PR, PE, PB, RN, MA, MS, 
PA, PI, SE, ES, AP

Inf.: CBR – (11) 3372-4541 – adriana@cbr.org.br

Abril

08 a 10
VIII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e 
Endovascular
Teatro FECOMERCIO – São Paulo – SP
Inf.: SBACV-SP: www.sbacvsp.org.br ou  
www.meetingeventos.com.br

09 e 10
Simpósio Internacional em Ressonância Magnética da 
Universidade de Harvard
Windsor Barra Hotel – Rio de Janeiro – RJ

Inf.: (21) 2266-9150 – www.jz.com.br

30 a 02/05
40ª Jornada Paulista de Radiologia (CNA 15 pontos)
Congresso Brasil – Itália de Radiologia
Transamérica Expo Center – São Paulo – SP

Inf.: (11) 3284-3988 – www.spr.org.br

Maio

02 a 07
110º ARRS – American Röentgen Ray Society (CNA 5 pontos)
Centro de Convenções John B. Hynes Veterans 
Memorial - Boston - EUA
Inf.: (1) (703) 729-3353 / (1) (800) 438-2777 – www.arrs.org  

E-mail: info@arrs.org

04 a 08
ACR 2010– American College of Radiology (CNA 5 pontos)
Hilton Washington – Washington – EUA
Inf.: (1) (703) 716-7545 – www.acr.org 

E-mail: mbourke@acr.org

Junho

25 e 26
VIII Jornada Centro-Oeste de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem (CNA 15 pontos)
Hotel Deville – Cuiabá – MT

Inf.: (65) 3322-2880 – somarad@terra.com.br

02 a 05
ESGAR – 21º Congresso Europeu de Radiologia 
Gastrintestinal e Abdominal (CNA 5 pontos)
Valência - Espanha

Inf.: (431) 535-8927 – www.esgar.org 

E-mail: office@esgar.org

13
Prova Teórica para Título de Especialista e 
Certificado de Área de Atuação do CBR/AMB

SP, RJ, PA, PE, DF, MG, PR

Inf.: (11) 3372-4544 – www.cbr.org.br – E-mail: 
radiologia@cbr.org.br

Agosto

12 a 14
IV Congresso Brasileiro de Ecografia Vascular

São Paulo – SP

Inf.: (11) 5084-3482 – www.sbacv.com.br - 
secretaria@sbacv.com.br

20 a 22
Prova Prática para Título de Especialista e 
Certificado de Área de Atuação do CBR/AMB

São Paulo – SP

Inf.: (11) 3372-4544 – www.cbr.org.br – E-mail: 
radiologia@cbr.org.br 

Setembro

10 e 11
XXIII Jornada Norte-Nordeste de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem (CNA 15 pontos)

Hotel Hilton – Belém – PA

Inf.: (91) 3223-4289 – sparadiologia@hotmail.com 

Outubro

09 a 11
XXXIX Congresso Brasileiro de Radiologia e

VIII Jornada Sudeste de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem (CNA 20 pontos)

Riocentro – Rio de Janeiro/RJ

Inf.: (11) 3372-4544 – www.cbr.org.br – E-mail: 
radiologia@cbr.org.br

31 de outubro e 01 de novembro
VIII Jornada Sul de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem (CNA 15 pontos)
Hotel Majestic – Florianópolis – SC
Inf.: (48) 3222-0376 – 
secretaria@scr.org.br – 
www.scr.org.br 

Reciclagem
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Dr. Dakir Lourenço Duarte
É mÉdiCo titular do CBr, mEmBro da Comissão 
NaCioNal dE QualidadE Em mamografia do CBr  
E prEsidENtE da agr

Inúmeros artigos sobre reco-
mendações da mamografia veem 
sendo publicados, em quase 
todas as revistas médicas. O 
Boletim do CBR, em sua edição 
de janeiro do corrente ano, trou-
xe um artigo do Dr. Aldemir 
Humberto Soares, advogando a 
realização da mamografia anual 
a partir dos quarenta anos.

Acredita-se que a maioria das 
pessoas que tenham experiên-
cia sobre o assunto, concorda 
com esta orientação. Esta postu-
ra vale para médicos e também 
para a população leiga, de forma 
muito particular, para as mulhe-
res com história pessoal de 
câncer de mama.

Em Porto Alegre, durante 
nossos cursos de radiologia das 
mamas, hoje em sua 36ª edição, 
mantemos reunião bi-anual, 
com o Grupo de Ajuda da Mulher 

para a Mulher. Trata-se de um 
grupo de voluntárias, de dife-
rentes idades, algumas bastante 
jovens, com história pessoal de 
câncer de mama. 

Elas desempenham uma 

atividade filantrópica, altamen-

te louvável, digna de elogios 

pela importância e significa-

ção de seu trabalho. Trata-se 

de pessoas muito esclarecidas, 

conhecedoras da psicologia 

das mulheres que tiveram este 

diagnóstico, visitando-as quan-

do ainda no hospital, levando 

a elas uma mensagem de apoio 

e, sobretudo, de otimismo, 

que é de grande valia e mérito 

incomensurável. Este grupo de 

mulheres presta também uma 

colaboração enriquecedora aos 

colegas, em sua maioria radio-

logistas, que participam do 

nosso curso. Estes, alguns  com 

Ainda 
a Mamografia

bastante experiência, não negam 

seu entusiasmo e admiração 

pelo trabalho e depoimentos 

das integrantes do GRUPO DE 
AJUDA.

Esta experiência tem sobe-
jamente demonstrado que é 
extremamente importante que 
as mulheres, particularmen-
te as pertencentes ao chamado  
grupo de alto risco,  conhe-
çam da melhor forma possível 
os fatores ligados ao câncer de 
mama, mormente nos aspec-
tos concernentes à detecção e 
ao  tratamento. Desta forma, 
elas poderão fazer com que o 
diagnóstico seja  relativamente 
precoce, na maioria dos casos, 
permitindo a preservação de 
muitas vidas.       

É extremamente importante que as mulheres 
conheçam os fatores ligados ao câncer de 
mama, como os aspectos concernentes à 
detecção e ao  tratamento
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Mais de 1.200 residentes
na XI Avaliação Anual

Realizada no dia 13 de dezembro 
de 2009, domingo, pelo Colé-
gio Brasileiro de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem (CBR) e suas 
associações filiadas, a XI Avaliação Anual 
dos Médicos Residentes/Especializandos 
em Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
contou com 1.276 participantes.

Como ocorrido tradicionalmente, 
as provas aconteceram em 12 cidades, 
das quais: Belém (PA), Belo Horizon-
te (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), 
Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), 
Porto Alegre (RS), Recife (PE), Ribeirão 
Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador 
(BA) e São Paulo (SP).

Prestaram o exame apenas os residen-
tes/especializandos dos níveis 1, 2 e 3 das 
Residências Médicas reconhecidas pelo 
Conselho Nacional de Residência Médica 
e dos Cursos de Especializações aprova-
dos pelo CBR.

Confira, abaixo, a cobertura das 
Avaliações realizada por algumas regio-
nais do Colégio:

Ceará 

A Sociedade Cearense de Radiolo-
gia (SOCEARA) aplicou o exame no 
Auditório Principal do Hospital Geral 
de Fortaleza (CE). No total participaram 
42 candidatos oriundos dos Estados do 
Ceará, Maranhão, Piauí e Rio Grande do 
Norte.

A coordenação ficou a cargo dos Drs. 
Cláudio Regis, Ana Maria, Ernesto Melo, 
Pablo Picasso e Sabino Neto, membros do 
CBR e integrantes da Diretoria da SOCEARA.

Ceará, 42 candidatos
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“Fiquei satisfeito com o local escolhido pela 
comissão de ensino para aplicação das provas 
(Associação Médica de Minas Gerais). A avalia-
ção deste ano estava mais objetiva em comparação 
aos exames anteriores, principalmente em relação 
às imagens impressas. Achei apenas que teve uma 
quantidade excessiva de questões; sugiro a redução 
de alternativas para cada questão”.

Dr. Leonardo Basseti Bossatto – e3 – 
Clínica Bioscan – Vitória/eS

“Gostei das salas escolhidas, estavam bem 
climatizadas e tinham cadeiras adaptadas com 
apoio, ao contrário do ano passado, onde a prova era 
feita sobre pranchetas. Parabenizo a comissão pelas 
questões bem formuladas! Observo apenas que as 
perguntas poderiam ter mais imagens, uma vez que 
se trata de uma prova para avaliação da formação 
de radiologistas”.

Dr. Gustavo Coessens Caires – r3 – Hospi-
tal Felício rocho – Belo Horizonte/MG

“O exame foi bem difícil, pois envolveu muito 
conhecimento de R3. Para mim, que sou R1, foi bem 
complicado, mas foi bom para me inteirar com todas 
as áreas da Radiologia”.

Dr. Paulo Daruge – r1 – FMUSP

“Considero esta prova mais bem organizada 
em comparação às duas anteriormente. As questões 
estavam mais objetivas e claras. Acho importante 
manter as questões com imagens e sugiro diminuir 
o número de alternativas”.

Dra. Tatiana Martins – r3 – Hospital das 
Clínicas da UFMG – Belo Horizonte/MG

Dr. rodrigo Oliveira Seleti – r3 – Santa 
Casa de São Paulo/SP

“Foi uma prova bem equilibrada, com questões 
fáceis, médias e difíceis. A qualidade das imagens 
estava boa, o que facilitou o entendimento”.

SãO PaULO

“Achei a prova semelhante à realizada no ano 
de 2008. Senti falta de questões com imagens, mas 
o conteúdo no geral estava muito bom”.

Dra. adriana Tanaka – r2 – aC Camargo 
– São Paulo/SP

“Talvez por ser a terceira vez que faço o exame, 
achei mais fácil. As questões estavam bem elabora-
das e o grau de dificuldade foi bem distribuído”.

Dra. Denise Moreira Camilo – r3 – Casa 
de Saúde Santa Marcelina – São Paulo/SP
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Residentes e Especializandos deram seus depoimentos sobre as Avaliações, como seguem:

MinaS GeraiS
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Reunida na sede do CBR, em São Paulo (SP), no dia 18 de dezembro 
de 2009, a Comissão Nacional de Qualidade em Ultrassonografia do 
Colégio deliberou sobre os seguintes assuntos: definição da data e 

seleção dos locais para a prova do primeiro ano do Curso de Aperfeiçoamento 
em Ultrassonografia do CBR, e calendário de reuniões.

Estiveram presentes 
os Drs. Andréa Papini 
Teixeira, Antônio Carlos 
Matteoni, Carlos Rober-
to Maia, Edson Iglezias, 
Osmar de Cássio Saito, 
Peter Célio Françolin, 
Renato Ximenes, Rose-
meire F. Garcia, Sérgio 
Kobayashi, Túlio Macedo 
e Wagner Iared.

No início do en- 
contro, os membros suge-

riram que os locais de realização das provas para o Curso de Aperfeiçoamento 
em Ultrassonografia fossem a regional do CBR de Maceió e a sede do Colé-
gio, porém, decidiram que os lugares serão determinados por cada instituição, 
questão que será posteriormente deliberada. 

Quanto à data, os participantes definiram 21 de janeiro de 2010 como 
o dia unificado para aplicação da prova dos aperfeiçoandos, sendo que os 
alunos serão selecionados somente pela nota e não pela análise de currículo; 
sugeriu-se que fosse citado na avaliação o local que cada aluno deseja para a 
realização do Curso. Também foram elaboradas as respostas para as clínicas e 
hospitais interessados em receber o programa de aperfeiçoamento.

Finalizada prova para inclusão no Curso de aperfeiçoamento
Em outra reunião realizada no dia 15 de janeiro de 2010, também na sede  

do CBR, em São Paulo (SP), a mesma Comissão deliberou sobre os seguintes 
assuntos: elaboração da prova e do edital para o Curso de Aperfeiçoamento 
em US, calendário das próximas reuniões, validações e revalidações.

Participaram os Drs. Maria Cristina Chammas – coordenadora, Andréa 
Cavalanti, Andréa Papini Teixeira, Antônio Carlos Matteoni de Athayde, 
Domingos José da Rocha, Osmar de Cássio Saito, Peter Françolin, Renato 
Ximenes, Rosemeire Fernandes Garcia, Sérgio Kobayashi, Túlio Macedo e 
Wagner Iared.

A reunião foi iniciada com a avaliação dos serviços para validação e reva-
lidação, sendo que sete clínicas foram aprovadas, cinco reprovadas e quatro 
ficaram pendentes. 

Em seguida foram elaboradas as questões para a prova dos aperfeiçoan-
dos do Curso de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia do CBR, finalizando, 
assim, a avaliação. Após, todos definiram o calendário de atividades da Comis-
são para o ano de 2010.

Definições do Curso de 
Aperfeiçoamento em 
Ultrassonografia

No dia 11 de dezembro de 2009 reuniram-se, na sede do 
CBR, em São Paulo (SP), os representantes da Sociedade 
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) – área 
de Ecografia Vascular com Doppler – para realizar a ade-
quação e revisão da Normativa para a prova de Certificado 
de Área de Atuação correspondente. Participaram os Drs. 
Domingos de Moraes Filho – coordenador pela SBACV, Fa-
nilda Souto Barros, Renato Antonio Sernik – coordenador 
da Comissão de Admissão e Titulação do CBR e o Sr. Rogé-
rio Farah, da empresa Quality.
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O Colégio Brasileiro de Radio-
logia e Diagnóstico por 
Imagem (CBR) criou recen-

temente o Programa de Educação 
Continuada a Distância (PEC), inte-
gralmente gratuito aos seus associados 
e pontuado pela Comissão Nacional de 
Acreditação (CNA).

O primeiro tema será em Ultrasso-
nografia, com 24 aulas – 8 módulos, 
3 aulas cada – e terá a apresentação 
de renomados professores da área. Os 
não-sócios do Colégio somente terão 
acesso às palestras mediante pagamen-
to de taxa, a ser cobrada por módulo; já 
os sócios adimplentes poderão assistir 
às aulas através do acesso restrito do 
site do CBR.

O lançamento oficial do projeto será em 
abril de 2010, no entanto, os interessados 
poderão obter mais informações através de 
um vídeo com a mensagem do Dr. Sebas-
tião Tramontin, presidente do Colégio, no 
portal da entidade: www.cbr.org.br.

CBR lança PEC
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No dia 27 de janeiro de 2010, na 
sede do CBR, em São Paulo 
(SP), foi realizada reunião 

sobre o curso de Leitura Radiológica das 
Pneumoconioses: a utilização da Clas-
sificação Radiológica da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) com 
os seguintes participantes: Drs. Sebas-
tião Tramontin, Renato Mendonça, 
Alair dos Santos, Cássio Gomes dos Reis 
Jr., César Augusto de Araújo Neto, João 
Paulo Matushita, Dante Luiz Escuis-
sato (todos CBR); Eduardo Algrant 
(FUNDACENTRO) e Zuher Handar 
(Associação Nacional de Medicina do 
Trabalho - ANAMT). 

A pauta única tratou da importância 
do relacionamento entre o CBR, a OIT 
e as demais entidades envolvidas como 
a Sociedade Brasileira de Pneumologia 
e Tisiologia (SBPT), o Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) e o Minis-
tério da Saúde (MS) em promover 
conjuntamente o Curso de Leitura 
Radiológica das Pneumoconioses e da 
necessidade de realizá-lo em outras loca-
lidades do país, principalmente nas 
regiões críticas como Minas Gerais, 
Santa Catarina e São Paulo.

HiSTóriCO

Os treinamentos começaram em 
1985 e se intensificaram a partir de 1994 
devido à legislação trabalhista que come-
çou a exigir o método de interpretação 
radiológica para o controle periódico, 
admissional e demissional dos trabalha-
dores expostos a poeiras minerais. 

No final de 2008 foi criado o Grupo 
de Trabalho de Leitura Radiológica 
das Pneumoconioses da FUNDACEN-
TRO com um representante de cada 
entidade a fim de editar nota sobre 
equipamentos e técnicas de radiologia 

ENtIDADES PRoMovERão Curso 
DE LEIturA rADIoLógICA

adequados, discutir conteúdos e crono-
grama conjunto de treinamento em 
leitura radiológica, definir a implanta-
ção de exame de certificação de leitores 
no país e suas normas de certificação 
e recertificação periódicas, estabele-
cer uma infraestrutura comum para os 
procedimentos de recertificação.

Assim o Colégio nomeou na ocasião 
o Dr. João Paulo Matushita como repre-
sentante na FUNDACENTRO para 
ajudar na discussão e controle dos 
cursos, principalmente na criação de um 
exame de certificação devido a proble-
mas com a interpretação e a realização 
das radiografias e laudos radiológicos 
de Tórax, porque até 2009 os cursos 
eram abertos e a maioria dos interessa-
dos apenas queria aumentar a prestação 
de serviços. “Uma base do treinamento 
já está sendo praticada com os residen-
tes de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem em Minas Gerais e ao final da 
residência médica é indicado ao médico 
a sua participação no curso também”, 
informou o Dr. Matushita.

Cr
éd

ito
 R

en
at

a 
D

on
ad

uz
zi

CUrSO Da OiT

Nos dias 07 a 10 de abril de 
2010 acontecerá mais uma edição 
do Curso de Leitura Radiológica 
das Pnemoconioses, em Belo Hori-
zonte (MG). O público-alvo são os 
médicos radiologistas, pneumologis-
tas, clínicos e médicos do trabalho 
que possuam o respectivo Título de 
Especialista emitido pela Associação 
Médica Brasileira. 

O objetivo do curso é o treina-
mento da leitura radiológica pelo 
padrão da OIT para prevenir e 
monitorar as doenças respiratórias. 
No contexto de avaliações periódi-
cas determinadas pela legislação, 
a correta leitura envolve questões 
sociais, econômicas e legais que 
podem afetar o trabalho e a vida de 
indivíduos, por isso a radiografia do 
tórax de qualidade é imprescindível.

As vagas são limitadas. Incrições 
e informações no site: 

www.fundacentro.gov.br. 

Representantes do CBR, Fundacentro e ANAMT participaram da reunião
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O XXXIX Congresso Brasileiro de 
Radiologia será realizado nos 
dias 09 a 11 de outubro de 2010, 

no Riocentro, localizado no Rio de Janeiro 
(RJ), em conjunto com os seguintes even-
tos: IV Congresso da Sociedade Brasileira 
de Neurorradiologia Diagnóstica e Tera-
pêutica (SBNRDT), VIII Jornada Sudeste 
de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 
IV Simpósio de Ultrassonografia e Radio-
logia da SBRad-SBUS e III Encontro 
Nacional de Radiologia Cardíaca.

Com promoção e realização do 
Colégio Brasileiro de Radiologia e Diag-
nóstico por Imagem (CBR) e apoio de 
sua filiada carioca, Sociedade Brasilei-
ra de Radiologia (SBRad), o CBR 10 já 
confirma em sua programação científica 
sete professores convidados internacio-
nais, como segue:

abdome: Drs. Benjamin Yeh e Zhen Jane 
Wang
Tórax: Dr. Nestor Müller
neurorradiologia: Drs. Mauricio Castillo 
e David Youssen
Musculoesquelético: Dr. Cristiam Pfir-
man
Mama: Dra. Cristiane Koul

DiCOM 2010

O primeiro evento sobre Imagem Digi-
tal e Comunicação em Medicina (DICOM) 
agendado oficialmente na América do Sul 
acontecerá de 09 a 11 de outubro de 2010, 
paralelo ao CBR 10. O foco desta edição 
será a criação de uma norma para assegu-
rar a interoperabilidade dos equipamentos 
utilizados na imaginologia médica, por isso 
o público-alvo será de médicos preocupados 
com a imagem radiológica; desenvolvedo-
res de software; administradores de TI em 
Saúde;  equipe de empresas de engenharia; 
professores e estudantes de programas de 
informática em imagem médica. 

Durante a Conferência, os partici-
pantes tomarão contato com os maiores 
especialistas do mundo sobre DICOM 
que apresentarão seminários explicando os 
conceitos básicos e uma revisão das suas 
capacidades atuais como: armazenamento e 
distribuição de Imagem Digital, aquisição de 
fluxo de trabalho e Patient Info Reconcilia-
tion, apresentação consistente de imagens, 
DICOM Structured Reporting and Coded 
Data, pós-processamento e comunicação 
de Workflow, segurança básica, usando 
DICOM em vários domínios práticos & 
EHRs, e implantação, conformidade e 

implementação. Marque em sua agenda esta 
data e visite o nosso site: http://medical.
nema.org/dicom/DCS-2010. Para obter 
informações adicionais, entre em contato 
pelos e-mails: PLarbig@medicalimaging.
org ou Hclark@medicalimaging.org .

inscrições promocionais

Em breve serão abertas as inscrições 
promocionais para o XXXIX Congresso 
Brasileiro de Radiologia. A taxa é de R$ 
350,00 aos associados do Colégio em dia 
com as suas semestralidades.

Mas atenção, pois o prazo para a realiza-
ção das inscrições é de apenas um mês - de 
abril a maio de 2010. Este período é válido 
somente aos sócios do CBR. As inscrições às 
outras categorias serão abertas futuramente.

Para mais informações acesse o site 
oficial: www.congressocbr.com.br ou 
entre em contato com o CBR, pelo tele-
fone: (11) 3372-4544 ou pelo e-mail: 
radiologia@cbr.org.br.

CBR 10 apresenta seus 
convidados internacionais

O exame PET Scan ou PET/CT, uma modalidade de diag-
nóstico por imagem que permite avaliar funções importantes do 
corpo, passará a ter cobertura dos planos de saúde para diagnóstico 
de câncer de pulmão a partir de junho de 2010, segundo Resolução 
Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

De acordo com o Dr. José Soares Jr., presidente da Socieda-
de Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear e Imagem Molecular 
(SBBMN), o PET/CT é o exame mais moderno da Medicina 
Nuclear e consolidou papel fundamental no diagnóstico e no 
tratamento de pacientes com câncer. O método consiste basica-
mente em fundir imagens funcionais com imagens anatômicas de 
alta resolução da Tomografia Computadorizada.

Hoje existem mais de 20 equipamentos PET/CT instalados 
no país e vários em fase de aquisição ou em instalação em diversas 
regiões brasileiras.

abordagem - Devido à sua importância o assunto será 
tema do XXV Congresso Brasileiro de Biologia, Medicina 
Nuclear e Imagem Molecular, que acontecerá entre os dias 4 e 
7 de setembro de 2010, em Belém (PA). Informações através 
do telefone (11) 3262-5438 / e-mail: sbbmn@uol.com.br ou 
site: www.sbbmn.org.br. (Vide página 28)

PEt/Ct terá cobertura dos planos de saúde 

Fonte: Assessoria de Imprensa da SBBMN
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Iv Congresso Brasileiro 
de Ecografia Vascular

A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular 
(SBACV) realizará o seu IV Congresso Brasileiro de Ecografia 
Vascular, entre os dias 12 e 14 de agosto de 2010, em São Paulo 
(SP). O evento oferecerá pontuação na CNA para a revalidação 
do certificado da área de atuação em Ecografia Vascular com 
Doppler no processo de atualização profissional da AMB/CFM.

O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
(CBR) apoia a entidade e informa que os seus associados conta-
rão com os mesmos privilégios dos sócios da SBACV, tanto nas 
inscrições quanto nas premiações de pôsteres e vídeos.

Mais informações com a entidade, pelo telefone: (11) 5084-
3482 ou e-mail: secretaria@sbacv.com.br.

No ano de 2009, a empresa Diagnósticos da América apre-
sentou sua nova marca e passou a se chamar DASA, como já 
era reconhecida no mercado. A CientificaLab ganha a licitação 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro para a operação da 
1ª Ressonância Magnética móvel da América Latina. O Prof. 
Dr. Caio Auriemo, fundador da empresa, prepara sua suces-
são e deixa o Conselho de Administração. Para reforçar o time 
médico na gestão da DASA, o Dr. Giovanni Guido Cerri e o Dr. 
Renato Adam Mendonça, dois dos mais respeitados radiologis-
tas brasileiros, passam a integrar respectivamente o Conselho 
de Administração e a Diretoria Executiva.

Radiologistas fazem 
parte da DASA

 Da esq. para dir.: Dr. Giovanni Guido Cerri (Conselho de Administração) 
e Dr. Renato Adam Mendonça (Diretoria Executiva)
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Cirurgia Vascular 
promove encontro 

em São Paulo

Será realizado de 08 a 10 de abril de 2010, 
na Federação do Comércio do Estado 
de São Paulo (FECOMERCIO), pela 

SBACV da Regional São Paulo, o VIII Encontro 
São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular.

Os temas do dia 09 serão os seguintes: 
Doença Venosa I; Doença Venosa II; Doen-
ça Carotídea; e Miscelânea. Já o dia 10 terá os 
módulos: Aneurismas I; Aneurismas II; Cirur-
gia Aortoilíaca e Cirurgia Femopropolítea. 
Após cada módulo serão apresentados Temas 
Livres Correlatos.

O evento oferecerá pontos na CNA para o 
processo de atualização profissional da AMB/
CFM, além de proporcionar conteúdo de 
educação médica continuada, que contribui-
rá para alcançar o título de especialista em 
angiologia e cirurgia além das áreas de atua-
ção - angiorradiologia e cirurgia endovascular e 
ecografia vascular com Doppler.

A inscrição dos trabalhos científicos para 
o Encontro vão até o dia 15 de março de 
2010. Os artigos serão analisados por avalia-
dores na seguinte categoria: Tema Livre 
Correlato – Apresentação Oral; os trabalhos 
melhor pontuados pela Comissão contarão com 
10 minutos para apresentação oral e posterior 
discussão dentro do Congresso. As categorias 
para a premiação são: 1º lugar: R$ 3.000,00; 2º 
lugar: R$ 1.800,00; e 3º lugar: R$ 1.200,00. 

Para saber mais sobre o evento acesse os 
sites: www.sbacvsp.org.br ou www.meetingeven-
tos.com.br.

Fonte: SBACV-SP
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A ser realizada na Serra Gaúcha, a XX Jornada Gaúcha 
de Radiologia acontecerá nos dias 18 e 19 de junho 

de 2010, no Centro de Eventos do Hotel Serra Azul, em 
Gramado (RS).

Participarão do evento renomados palestrantes nacio-
nais e internacionais, como o Dr. Leonard Swischuck 
(EUA), autoridade mundial em radiologia pediátrica, e os 
Drs. Antonio José da Rocha (SP), reconhecido neurorra-
diologista brasileiro, e Norma Maranhão (PE), pioneira em 
estereotaxia e mamografia digital, ambos membros titula-
res do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem (CBR).

De acordo com a Comissão responsável pela organiza-
ção da Jornada, o programa científico está sendo elaborado 
com cuidado para o grande aproveitamento dos participan-
tes, o que inclui também atividades sociais e que visam a 
união da categoria radiológica do Estado. Além disso, ao 
acompanhar as tendências tecnológicas, os trabalhos cien-
tíficos apresentados durante o evento estarão disponíveis 
em meio eletrônico.

“Contamos com a presença em massa dos radiologis-
tas gaúchos munidos de suas contribuições científicas, 
divulgando sua experiência e prestigiando este importante 
conclave de nossa especialidade médica”, afirma o Dr. Dakir 
Lourenço Duarte, presidente da Associação Gaúcha de 
Radiologia.

Interessados em reservar hospedagem e passagens 
aéreas devem entrar em contato com a Agência Official 
Turismo pelo tel: (51) 3012-7006 ou pelo e-mail: agen-
cia.official@terra.com.br. Mais informações através da 
Plenarium Organização de Congressos, localizada na Rua 
Ramiro Barcelos, 820 – sala 2, em Porto Alegre (RS) –  tel: 
(51) 3311-2578 ou e-mail plenar@terra.com.br. O site da 
Associação Gaúcha de Radiologia é o www.sgr.org.br.

XX Jornada Gaúcha  
de radiologia, em junho
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Infelizmente ainda são muitos 
os profissionais que acreditam que 
apenas a obtenção do Título de 
Especialista é o suficiente ao exer-
cício da profissão, sem atentar-se à 
realização de seu registro junto ao 
Conselho Regional de Medicina 
(CRM) local.

O registro de especialidade, 
assim denominado, é o procedimento pelo qual o 

CRM reconhece oficialmente as especialidades e áreas de atuação dos 
médicos que solicitam o registro de seus certificados ou títulos emitidos 
pela Associação Médica Brasileira (AMB) e/ou dos certificados de 
residência médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM).

A Resolução CFM nº 1.634/02, em seu artigo 4º, determina que o 
médico só pode declarar vinculação com especialidade ou área de atua-
ção quando for possuidor do título ou certificado a ele correspondente, 
devidamente registrado no CRM. Já a norma que regulamenta o registro 
das especialidades é a Resolução CFM nº 1.845/2008.

Segundo o Dr. André Scatigno Neto, Diretor de Comunicação do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), o 
registro do Título de Especialista no Conselho é o reconhecimento oficial 
da vida profissional do médico. “Ao registrá-lo ele estará comprovando 
que está habilitado para exercer a sua especialidade, além de atender a 
uma norma ética prevista na legislação brasileira”, ressalta.

Para que o processo de registro seja concluído, os documentos apre-
sentados devem estar em conformidade com as exigências contidas na 
Resolução nº 1.845/2008, como seguem: requerimento de Serviços 
Diversos; Título de Especialista e/ou Certificado de Residência Médi-
ca original e uma cópia simples frente e verso; Carteira Profissional de 
Médico (capa verde) e boleto do recolhimento da taxa, já quitado.

Fonte: CREMESP

registro do título  
de Especialista no CRM
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O encerramento das atividades de 2009 do Clube de Radiologia do 
Interior do Paraná Dr. Sebastião Orlando Leão de Carvalho foi 
realmente digno de nota: a reunião em Termas de Jurema confir-

mou todas as expectativas, tanto no que se refere à programação científica, 
quanto ao grande número de participantes (mais de 65). 

Ressalta-se o grande espírito de amizade e confraternização entre os 
familiares, o que já é uma marca registrada destas reuniões, sendo este mais 
um forte motivo para que todos participem. Em Termas de Jurema todos 
puderam desfrutar da excelente infraestrutura do hotel, a qual conta com 
as piscinas termais.

A organização da reunião esteve sob a responsabilidade do Dr. Marcos 
Corpa, juntamente com o Dr. Oscar Adolfo Fonzar - Presidente do Clube 
de Radiologia do Interior do Paraná, os quais, mais uma vez, demonstra-
ram competência para tal.

Os professores foram os Drs. Daniel Nóbrega da Costa (SP), Heraldo O. 
Mello Neto (PR) e Rafael Lourenço (SP). Entre diversos participantes, estive-
ram presentes: Dr. Nelson Schiavinatto - Presidente da Sociedade de Radiologia 
do Paraná, Dr. Oscar Adolfo Fonzar - Presidente do Clube de Radiologia 
do Interior do Paraná, Dr. Ênio Rogacheski - Curitiba, Dr. Renato Maroja e  
Dr. Renato Maroja Filho - Foz do Iguaçu, Dr. Vicente Carvalho - Cascavel,  
Dr. Eduardo Zukovski - Umuarama e  
Dr. Dirceu Blanco - Londrina. 

Observou-se a participação 
crescente dos residentes nas apresen-
tações dos casos. O envolvimento do 
Residente de Radiologia com a Socie-
dade de Radiologia do Paraná tem sido 
muito incentivado pela atual gestão 
do Dr. Nelson Schiavinatto, sendo o 
programa Residente do Ano um fator 
determinante (vide pág. 30). Conheça 
o residente premiado e seu respectivo 
tema: 1º lugar para o Dr. Carlos Alexan-
dre Martinelli Pereira que é R2 Hospital 
São Vicente - Curitiba que ganhou com 
o tema Tumor de Krukemberg. 

A S S O C I A ç õ E S  E M  A ç ã O

No dia 1º de fevereiro de 2010 a 
Sociedade Cearense de Radiolo-
gia (SOCEARA) realizou mais um 

Clube da Imagem, o qual teve a participação de 
staffs e residentes dos serviços de Residência 
Médica em Radiologia de Fortaleza e de radio-
logistas de diversos serviços particulares.

O evento aconteceu na sede da Associação 
Médica Cearense (AMC), sob responsabili-
dade do Serviço de Radiologia do Hospital 
Geral de Fortaleza (HGF). A aula “Ultras-
som Doppler e intervencionista em órgãos 
transplantados – fígado, rim e pâncreas” foi 
ministrada pelo Dr. Carlos Macedo, médico 
radiologista do HGF.

Segundo o Dr. Sabino Rodrigues de 
Oliveira Neto, 1º secretário da SOCEARA, a 
entidade tem procurado estimular a participa-
ção dos residentes e colegas radiologistas no 
Clube da Imagem, realizando-o toda primeira 
segunda-feira do mês.

“O evento será presidido por um serviço 
diferente da cidade a cada mês, com direito 
a um certificado de educação continuada ao 
final do ano, emitido pela SOCEARA de acor-
do com uma frequência mínima”, completa.

A próxima reunião será realizada no dia 1º 
de março de 2010, às 19h30, também na sede 
da AMC e será presidida pelo serviço de radio-
logia do Hospital Antonio Prudente (HAP). 

SiMPóSiO

A entidade realizará nos dias 03 e 04 de 
setembro de 2010 o Simpósio sobre Avanços 
em Ressonância Magnética Musculoesqueléti-
ca, em parceria com a Sociedade Cearense de 
Reumatologia.

Está confirmada para o evento a presença 
do Dr. Donald Resnick, professor de Radio-
logia da Universidade da Califórnia (EUA). 
Para falar com a SOCEARA ligue no tel: 
(85) 4009-1606 ou envie um e-mail: secre-
taria@soceara.com.br.

Paraná | Clube de 
Radiologia do Interior

Da esq. p/ dir.: Dr. Heraldo O. Mello Neto, Dr. Nelson Schiavinatto, Dr. ênio 
Rogacheski, Dr. Marcos Corpa e Dr. Oscar A. Fonzar

Da esq. p/ dir.: Dr. Nelson Schiavinatto  
e Dr. Carlos Alexandre Martinelli Pe-
reira - Residente premiado em 1º lugar 

Ceará | Clube da 
Imagem 2010 e 
Simpósio de RM 
musculoesquelética
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O que? Quando? Onde?

reciclagem nacional em radiologia
Temas: USGO  
e Musculoesquelético

26 e 27 de março 
de 2010

Recife - PE

iii encontro de Diagnóstico por 
imagem do agreste

04 e 05 de junho 
de 2010

Caruaru - PE

Xiii Jornada Pernambucana  
de radiologia e 

XX Curso de Diagnóstico  
por imagem da Mama

10 a 12 de setembro 
de 2010

Hotel Vila Galé 
Eco Resort do 

Cabo

Cabo de Santo 
Agostinho

Porto de 
Galinhas - PE

Comemorações  
do Dia do radiologista  
(08 de novembro)

05 de novembro 
de 2010

Recife - PE

Mais informações com a entidade, pelo telefone:  
(81) 3423-5363 ou e-mail: contato@srpe.org.br.

Pernambuco | Agenda 
anual de eventos da 
Regional

A S S O C I A ç õ E S  E M  A ç ã O

A Sociedade de Radiologia de Pernambuco (SRPE) 
informa que a sua agenda de eventos 2010 está concluí-
da, como segue:
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C A P A

unIão 
nACIonAL 
Em ProL DA 
AtUAlIzAção

O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem (CBR) realizará, com a participação das 
suas associações regionais interessadas, a Recicla-

gem Nacional em Radiologia. Ela acontecerá nos dias 26 e 
27 de março de 2010 e os temas versarão sobre Radiologia e 
Ultrassonografia.

A ideia do Colégio partiu da necessidade de cada filiada 
organizar  cursos de reciclagens para seus associados, com o 
diferencial de acontecer simultaneamente em diversas capi-
tais do país, podendo até chamar o evento de “congresso 
descentralizado”.

Durante dois dias mais de trinta professores renomados 
da especialidade e centenas de participantes estarão mobili-
zados e empenhados em discutir sobre os seguintes módulos 
específicos: Mama, Medicina Interna, Musculoesquelético, 
Tórax e Abdome, Neuro, Ultrassonografia Geral, Ultrassono-
grafia em Ginecologia e Obstetrícia, entre outros.

Os professores foram sugeridos pela regional e são 
conhecidos do público que frequenta os grandes even-
tos promovidos pelo CBR, sendo eles: Drs. Abdalla Skaf 
(SP), Amphilóphio de Oliveira Jr. (ES), Andréa Cava-
lanti Gomes (SP), Andréa dos Santos Cruz Petrelli (RJ), 
Antonio Gadelha da Costa (PB), Arnolfo Carvalho Neto 
(SP), Carlos Alberto Pecci Ferreira (SP), César Augus-
to de Araújo Neto (BA), Edson Rossini Iglezias (SP), 
Fabíola Kestelman (RJ), Fernando Gurgel (PE), Flávio 
Albertotti (SP), Hilton Muniz Leão Filho (SP), João 
Luiz Fernandes (BA), José Antonio A. Magalhães (RS), 
José Michel Kalaf (SP), Lívia Teresa Moreira Rios (MA),  
Luiz Antônio Bailão (SP), Luiz Eduardo Machado (BA), 
Marcelo Pereira Chaves (RJ), Marcus Adriano Trippia 
(PR), Maria Cecília Resende Djahjah (RJ), Pedro Pires 
(PE), Radiá Pereira dos Santos (RS), Rodrigo Abdalla de 
Vasconcellos (DF), Ronaldo Hueb Baroni (SP), Ronal-
do Lins (MG), Sérgio Henrique Brunelli (ES) e Valdair 
Francisco Muglia (SP).

Conheça as capitais que oferecerão o curso e as progra-
mações de cada uma delas nas próximas páginas: Aracaju, 
Belém, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, João 
Pessoa, Macapá, Maceió, Manaus, Natal, Porto Alegre, Reci-
fe, Salvador, São Luís, Teresina e Vitória.

O endereço www.cbr.org.br/cursosdereciclagem conterá 
todas as informações necessárias para sua participação com 
data, local e grade completa. Participe deste grande movi-
mento em prol da sua atualização e avise para todos os seus 
colegas!

Renata Donaduzzi
Editora do BolEtim do CBr

15Boletim CBR - MARÇO 2010
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C A P A

Região Centro-Oeste
Campo Grande
Dias: 26 e 27 de março de 2010
Tema: USGO e Mama
Local do evento: Auditório do C.R.M
endereço: Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 305
Jardim Veraneio
 Professores: Dr. Luiz Antônio Bailão, SP e Dr. José Michel 
Kalaf, SP
 apoio: Sociedade Sul-Mato-Grossense de Radiologia e 
Imaginologia

Sexta
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

19:00 ABERTURA

19:00 19:30 Ultrassonografia na esterilidade 
feminina Dr. Luiz Bailão SP

19:30 20:00 Dor pélvica crônica Dr. Luiz Bailão SP

20:00 20:30 Posicionamento mamográfico Dr. José Kalaf SP

20:30 21:00 CA subclínico - Diagnóstico por 
imagem Dr. José Kalaf SP

Sábado
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

7:30 8:00 Ultrassonografia da patologia do colo 
uterino Dr. Luiz Bailão SP

8:00       8:30 Ultrassonografia da uretra feminina Dr. Luiz Bailão SP

8:30 9:00 Plásticas mamárias-Alterações no 
diagnóstico por imagem Dr. José Kalaf SP

9:00 9:30 Marcadores de anomalias do primeiro 
trimestre Dr. Luiz Bailão SP

9:30 10:00 intervALo  
10:00 10:30 Gravidez Múltipla Dr. Luiz  Bailão SP

10:30 11:00 rM Mamária-Módulo1 Dr. José Kalaf SP

11:00 11:30 rM Mamária-Módulo2 Dr. José  Kalaf SP

11:30 12:00 Sessão interativa-Avalie seu conheci-
mento em diagnóstico mamário Dr. José Kalaf SP

12:00 enCerrAMento

Brasília
Dia: 27 de março de 2010
Tema: Medicina Interna
Local do evento: Auditório da AMBr
endereço: SCES Trecho 03, Conjunto 06 - Clube do Médico
 Professores: Dr. Edson Rossini Iglezias, SP e Dr. Ronaldo 
Hueb Baroni, SP
 apoio: Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem de 
Brasília

Sábado
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

08:20 08:30 ABERTURA

08:30 09:00 vísceras ocas abdominais - o que é 
possível avaliar com US

Dr. edson 
iglezias SP

09:00 09:30 US no abdome agudo inflamatório Dr. edson 
iglezias SP

09:30 10:00 Litíase urinária: atualização Dr. ronaldo 
Baroni SP

10:00 10:30 intervALo

10:30 11:00 novos paradigmas na avaliação por tC 
e rM das lesões focais renais

Dr. ronaldo 
Baroni SP

10:00 11:30 US em alterações pélvicas não 
ginecológicas

Dr. edson 
iglezias SP

11:30 12:00 Uro-tC e Uro-rM na avaliação da 
hematúria

Dr. ronaldo 
Baroni SP

12:00 14:00 ALMoço

14:00 14:30 tumores adrenais: correlação anátomo-
radiológica

Dr. ronaldo 
Baroni SP

14:30 15:00 US no trauma abdominal Dr. edson 
iglezias SP

15:00 15:30 rM da próstata i: indicações, protocolo,  
estadiamento neoplásico

Dr. ronaldo 
Baroni SP

15:30 16:00 intervALo

16:00 16:30 rM da próstata ii: espectroscopia, 
perfusão, difusão, perspectivas futuras

Dr. ronaldo 
Baroni SP

16:30 17:00 Apresentação de casos interessantes - 
dificuldades diagnósticas i

Dr. edson 
iglezias SP

17:00 17:30 Apresentação de casos interessantes - 
dificuldades diagnósticas ii

Dr. edson 
iglezias SP

17:30  18:00 enCerrAMento

Parque das Nações Indígenas em Campo Grande Congresso Nacional do Brasil em Brasília
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C A P A

Região Nordeste
aracaju
Dias: 26 e 27 de março de 2010
Tema: USGO e Mama
Local do evento: Hotel da Costa
endereço: Av. Santos Dumont, 1807, Atalaia
 Professores: Dra. Fabíola Kestelman, RJ e Dr. Luiz Eduardo 
Machado, BA 
apoio: Sociedade Sergipana de Radiologia

Sexta
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

19:00 ABERTURA

19:00 19:25 rastreamento do Câncer de Mama Dra. Fabíola Kestelman rJ

19:25 19:50 Correlação Mamografia X Ultrassom Dra. Fabíola Kestelman rJ

19:50 20:15 Patologia do Primeiro trimestre Dr. Luiz eduardo Machado BA

20:15 20:30 intervALo

20:30 20:55 rotina na Avaliação Morfológica do 
2º trimestre

Dr. Luiz eduardo 
Machado BA

20:55 21:20 Bi-rADS em Ultrassom Dra. Fabíola Kestelman rJ

21:20 21:55 Avaliação do endométrio Dr. Luiz eduardo 
Machado BA

Sábado
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

8:30 9:00 indicações em rM de Mama Dra. Fabíola Kestelman rJ

9:00 9:30 Bi-rADS em rM Dra. Fabíola Kestelman rJ

9:30 10:00 Doppler no Sofrimento Fetal Crônico Dr. Luiz eduardo Machado BA

10:00 10:30 intervALo

10:30 11:00 Lesões identificadas exclusivamen-
te na rM de Mama Dra. Fabíola Kestelman rJ

11:00 11:30 Ultrassom em reprodução Humana Dr. Luiz eduardo Machado BA

11:30 12:00 Doppler na Diferenciação dos tumores 
ovarianos Dr. Luiz eduardo Machado BA

12:00 enCerrAMento

Fortaleza
Dias: 26 e 27 de março de 2010
Tema: Mama e US Geral
Local do evento: Marina Park Hotel
endereço: Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Praia de Iracema
 Professores: Dra. Radiá Pereira dos Santos, RS e Dr. Marcus 
Adriano Trippia, PR
apoio: Sociedade Cearense de Radiologia

Sexta
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

19:00 ABERTURA

19:00 19:30 Características radiográficas das 
calcificações

Dra. radiá 
Pereira RS

20:00 20:30 Avaliação ultrassonográfica dos 
nódulos tireoideanos

Dr. Marcus 
trippia PR

20:30 20:45 intervALo

20:50 21:20 Como evitar erros em mamografia Dra. radiá 
Pereira RS

21:20 21:50 Avaliação ultrassonográfica das patologias  
tireoideanas difusa

Dr. Marcus 
trippia PR

Sábado
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

08:30 09:00 Avaliação ultrassonográfica das lesões 
de glândulas salivares Dr. Marcus trippia PR

09:00 09:30 Características da mama submetida 
à cirurgia conservadora Dra. radiá Pereira RS

09:30 10:00 Biópsias da região cervical Dr. Marcus trippia PR

10:00 10:30 Características da mama operada Dra. radiá Pereira RS

10:30 10:45 intervALo

10:50 11:20 Avaliação dos linfonodos cervicais 
pela ultrassonografia Dr. Marcus trippia PR

11:20 11:50 realizando o laudo mamográfico Dra. radiá Pereira RS

11:50 12:20 Ultrassonografia no hepatocarcinoma Dr. Marcus trippia PR

12:20 12:50 entendendo o Bi-rADS Dra. radiá Pereira RS

13:00 enCerrAMento

Estátua de Iracema na lagoa da Messejana em FortalezaPonte Aracaju-Barra dos Coqueiros
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natal
Dias: 26 e 27 de março de 2010
Tema: Mama e Ultrassonografia Geral
Local do evento: Serhs Natal Grand Hotel
 endereço: Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, 6045 - Via 
Costeira
 Professores: Dr. Antonio Gadelha da Costa, PB e Dr. Carlos 
Alberto Pecci Ferreira, SP
apoio: Sociedade de Radiologia do Rio Grande do Norte

Sexta
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

19:00 19:30 inSCriçõeS e ABertUrA

19:30 20:00 tumores Benignos da Mama Dr. Carlos Ferreira SP

20:00 20:30 tumores Malignos da Mama Dr. Carlos Ferreira SP

20:30 21:00 intervALo

21:00 21:30 Doppler de Carótidas: da técnica ao 
Laudo US Dr. Antonio Gadelha PB

21:30 22:00 Ultrassonografia do ombro Dr. Antonio Gadelha PB

Sábado
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

08:30 09:00 Assimetrias Mamárias - Bi-rADS Dr. Carlos Ferreira SP

09:00 09:30 Alterações Arquiteturais - Bi-rADS Dr. Carlos Ferreira SP

09:30 10:00 indicações da US nos três trimestres 
da Gestação Dr. Antonio Gadelha PB

10:00 10:30 restrição de Crescimento intrauterino: 
Diagnóstico US Dr. Antonio Gadelha PB

10:30 11:00 intervALo

11:00 11:30 Propedêutica das Microcalcificações da 
Mama - Bi-rADS Dr. Carlos Ferreira SP

11:30 12:00 Sistematização das imagens Mamárias 
(intervenção) Dr. Carlos Ferreira SP

12:00 12:30
Aplicações da Análise Dopplerveloci-

métrica  
na Prática obstétrica

Dr. Antonio Gadelha PB

12:30 13:00 Doppler na Anemia Fetal Dr. Antonio Gadelha PB

13:00 enCerrAMento

recife
Dias: 26 e 27 de março de 2010
Tema: Musculoesquelético e USGO
Local do evento: Associação Médica de Pernambuco -
Auditório
endereço: Praça Osvaldo Cruz
Professores: Dr. João Luiz Fernandes, BA e Dr. Pedro Pires, PE
apoio: Sociedade de Radiologia de Pernambuco

Sexta
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

19:00 19:10 ABERTURA

19:10 19:40 Casos didáticos em patologia tumoral do 
sistema musculoesquelético: rX, tC e rM Dr. João Fernandes BA

19:40 20:10 Patologias do ombro não relacionadas ao 
manguito rotador Dr. João Fernandes BA

20:10 20:30 intervALo

20:30 21:00 Metodologia do US morfológico no 1º trimestre Dr. Pedro Pires Pe 

21:00 21:30 Metodologia do US básico do coração fetal  
no 2º trimestre Dr. Pedro Pires PE

Sábado
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

08:30 09:00 Casos didáticos de doenças sistêmicas com 
manifestações ósteo-articulares: rX, tC e rM - i Dr. João Fernandes BA

09:00 09:30 Casos didáticos de doenças sistêmicas com ma-
nifestações ósteo-articulares: rX, tC e rM - ii Dr. João Fernandes BA

09:35 10:05 Metodologia do US do SnC no 2º trimestre Dr. Pedro Pires PE

10:05 10:35 Doppler das artérias uterinas: como, 
quando e por que Dr. Pedro Pires PE

10:35 11:00 intervALo

11:00 11:30 Casos didáticos em radiologia do trauma 
ósteo-articular: rX, tC e rM Dr. João Fernandes BA

11:30 12:00 o quadril nas doenças reumatológicas Dr. João Fernandes BA

12:05 12:35 US Doppler em obstetrícia na vitalidade fetal Dr. Pedro Pires PE

12:35 13:00 US obstétrico nos três trimestres da  
gestação: o que é relevante? Dr. Pedro Pires PE

13:00 enCerrAMento

Foto Noturna de Natal Bairro da Boa Viagem
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São Luís
Dias: 26 e 27 de março de 2010
Tema: Tórax e Abdome
Local do evento: Auditório do C.R.M
 endereço: Rua Carutapera, Quadra: 37B, 02 - Jardim 
Renascença II
 Professores: Dr. César Augusto de Araújo Neto, BA e Dra. 
Maria Célia Resende Djahjah, RJ
apoio: Sociedade Maranhense de Radiologia

Sexta
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

19:00 ABERTURA

19:00 20:00 Bases Físicas e Avaliação da 
imagem Ultrassonográfica i e ii Dra. Célia resende rJ

20:00 20:30 icterícia obstrutiva Dra. Célia resende rJ

20:30 21:00 Doenças Hepáticas Focais: Benignas 
e Malignas Dra. Célia resende rJ

21:00 21:15 intervALo

21:15 22:15 Sinais radiológicos de Doença 
torácica i e ii Dr. César Araújo BA

22:15 22:45 tCAr – Padrões Fundamentais Dr. César Araújo BA

Sábado
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

08:00 08:30 Doenças Hepáticas Difusas  
e Hipertensão Portal Dra. Célia resende rJ

08:30 09:00 Doppler Hepático: técnica de exame 
e Critérios de normalidade Dra. Célia resende rJ

09:00 09:15 intervALo

09:15 10:15 tCAr – Aspectos Sugestivos do 
Diagnóstico i e ii Dr. César Araújo BA

10:15 10:45 tCAr – Consolidação e vidro Fosco Dr. César Araújo BA

10:45 11:15 tCAr – opacidades reticulares Dr. César Araújo BA

11:15 11:45 tCAr – opacidades nodulares Pequenas Dr. César Araújo BA

12:00 enCerrAMento

Teresina
Dias: 26 e 27 de março de 2010
Tema: Tórax e Ultrassonografia
Local do evento: Conselho Regional de Medicina
endereço: Rua Goiás, 991 - Ilhotas
 Professores: Dr. Marcelo Pereira Chaves, RJ e Dra. Andréa 
Cavalanti Gomes, SP
apoio: Sociedade Piauiense de Radiologia

Sexta
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

19:00 ABERTURA

19:00 19:30 Anatomia Pulmonar para a interpreta-
ção de tCAr Dr. Marcelo Chaves rJ

19:30 20:00 terminologia para descrever tCAr Dr. Marcelo Chaves rJ

20:00 20:30 Avaliação dos nódulos Pancreáticos Dra. Andréa Cavalanti SP

20:30 21:00 Avaliação Sonográfica das Pancreatites Dra. Andréa Cavalanti SP

21:00 21:15 intervALo

21:15 21:45 Diagnóstico Diferencial das Alterações 
encontradas na tCAr (i e ii) Dr. Marcelo Chaves rJ

Sábado
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

8:00 8:30 Avaliação dos nódulos renais Dra. Andréa Cavalanti SP

8:30 9:00 Doppler na Hipertensão renovascular Dra. Andréa Cavalanti SP

9:00 9:45 Doenças Difusas do Parênquima 
Pulmonar (i e ii) Dr. Marcelo Chaves rJ

9:45 10:00 intervALo

10:00 10:30 estudo Sonográfico da Próstata Dra. Andréa Cavalanti SP

10:30 11:00 Biópsia da Próstata Dra. Andréa Cavalanti SP

11:00 12:00

Acertos e erros no Diagnóstico de 
nódulo Pulmonar e sua relação com 
os mecanismos de percepção visual 

(i e ii)

Dr. Marcelo Chaves rJ

12:00 enCerrAMento

Pôr do Sol em São Luís Avenida Frei Serafim, uma das principais em Teresina
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C A P A

Região Norte
Belém
Dias: 26 e 27 de março de 2010
Tema: Neuro e Musculoesquelético
Local do evento: Clínica Lobo
endereço: Av. Generalíssimo Deodoro, 1302
 Professores: Dr. Flávio Albertotti, SP e Dr. Arnolfo Carvalho 
Neto, SP
apoio: Sociedade Paraense de Radiologia

Sexta
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

19:00 19:10 ABERTURA

19:10 19:40 US das lesões do manguito rotador Dr. Flávio Albertotti SP

20:10 20:40 US do punho Dr. Flávio Albertotti SP

20:40 20:50 intervALo

20:50 21:20 Lesões hipóxico-isquêmicas em 
neuropediatria Dr. Arnolfo neto SP

21:20 21:50 tumores encefálicos no adulto Dr. Arnolfo neto SP

Sábado
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

09:00 09:30 US das Lesões Musculares Dr. Flávio Albertotti SP

09:30 10:00 US do tornozelo Dr. Flávio Albertotti SP

10:00 10:15 intervALo

10:15 10:45 infecções do sistema nervoso 
central Dr. Arnolfo neto SP

10:45 11:15 Coluna: tumores, infecções  
e doenças desmielinizantes Dr. Arnolfo neto SP

11:15 11:45 Demências e distúrbios de 
movimento Dr. Arnolfo neto SP

12:00 enCerrAMento

Macapá
Dias: 26 e 27 de março de 2010
Tema: USGO e Mama
Local do evento: Auditório do C.R.M
endereço: Avenida Feliciano Coelho, 1060
 Professores: Dra. Andréa dos Santos Cruz Petrelli, RJ e Dra. 
Lívia Teresa Moreira Rios, MA
 apoio: Associação de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
do Amapá

Sexta
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

19:00 19:15 ABERTURA

19:15 19:45 Sistemática da interpretação Dra. Andréa Petrelli rJ

19:45 20:15 Posicionamento em Mamografia Dra. Andréa Petrelli rJ

20:15 20:45 Lesões elementares na Mamografia Dra. Andréa Petrelli rJ

20:45 21:00 intervALo

21:00 21:30 USG Morfológico do 1º trimestre: o que avaliar? Dra. Lívia rios MA

21:30 22:00 USG Morfológico do 2º trimestre: o que avaliar? Dra. Lívia rios MA

Sábado
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

8:30 9:00 US do Colo: da técnica à aplicação clínica Dra. Lívia rios MA

9:00 9:30 Dopplervelocimetria na insuficiên-
cia Placentária Dra. Lívia rios MA

9:30 10:00 Mamas operadas Dra. Andréa Petrelli rJ

10:00 10:15 intervALo

10:15 10:45 Bi-rADS na Mamografia Dra. Andréa Petrelli rJ

10:45 11:15 Bi-rADS na Ultrassonografia Dra. Andréa Petrelli rJ

11:15 11:45 rastreamento Ultrassonográfico dos 
Desvios do Crescimento Fetal Dra. Lívia rios MA

11:45 12:15 US transfontanelar: principais aplicações Dra. Lívia rios MA

12:15 enCerrAMento

Marco Zero, o mais conhecido ponto turístico de MacapáMercado do Ver-o-Peso, o símbolo de Belém e sua maior atração turística
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C A P A

Manaus
Dias: 26 e 27 de março de 2010
Tema: Medicina Interna e USGO
Local do evento: Auditório - Hospital Maternidade Unimed
endereço: Av. Constantino Nery , 1678 - São Geraldo
 Professores: Dr. José Antonio A. Magalhães, RS e Dr. Valdair 
Francisco Muglia, SP
 apoio: Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
do Amazonas

Sexta
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

19:00 ABERTURA

19:30 20:00 Avaliação da saúde fetal Dr. José Magalhães RS

20:00 20:30 Angio-tC com baixas doses radiação 
e contraste Dr. valdair Muglia SP

20:30 21:00 intervALo

21:00 21:30 Como melhorar a acuidade diagnós-
tica da colangioressonância Dr. valdair Muglia SP

21:30 21:50 espessamento endometrial Dr. José Magalhães RS

Sábado
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

9:00 9:30 Ultrassonografia em Ginecologia e 
obstetrícia Dr. José Magalhães RS

9:30 10:00 interrupção terapêutica da gestação Dr. José Magalhães RS

10:00 10:30 intervALo

10:30 11:00 Ultrassonografia Morfológica Dr. José Magalhães RS

11:00 11:30 Câncer de próstata do diagnóstico 
ao prognóstico Dr. valdair Muglia SP

11:30 12:00 Atualização em litíase urinária Dr. valdair Muglia SP

12:00 12:30 Caracterização de massas renais Dr. valdair Muglia SP

12:30 13:00 Screening de CHC por imagem Dr. valdair Muglia SP

13:00 enCerrAMento

Região Sudeste
Vitória
Dias: 26 e 27 de março de 2010
Tema: US Geral e Medicina Interna
Local do evento: Auditório CIAS/Unimed Vitória
endereço: Av. Leitão da Silva, 2311- Itaré
 Professores: Dr. Hilton Muniz Leão Filho, SP, Dr. Rodrigo 
Abdalla de Vasconcelos, DF e Dr. Sérgio Henrique Brunelli, ES
apoio: Sociedade Espírito-santense de Radiologia

Sexta
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

19:00 ABERTURA

19:00 19:30 neoplasia pancreática sólida Dr. Hilton Muniz SP

19:30 20:00 Ultrassonografia de vesícula Biliar  
Apresentações Gerais Dr. rodrigo Abdalla DF

20:00 20:30 neoplasias pancreáticas císticas Dr. Hilton Muniz SP

20:30 21:00 Ultrassonografia do trato Gastrintestinal Dr. Sérgio Brunelli ES

Sábado
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

08:00 08:30 Avaliação por imagem da obstrução 
intestinal Dr. Hilton Muniz SP

08:30 09:00 Avaliação Ultrassonográfica renal - 
revisão das principais aplicações Dr. rodrigo Abdalla DF

09:00 09:30 Hérnias internas e externas Dr. Hilton Muniz SP

09:30 10:00 intervALo

10:00 10:30 Avaliação por imagem dos nódulos 
hepáticos - Ênfase em US Dr. rodrigo Abdalla DF

10:30 11:00 Avaliação do paciente cirrótico, com 
ênfase no estudo do CHC Dr. Hilton Muniz SP

11:00 11:30 Doenças hepáticas difusas - Ênfase em US Dr. rodrigo Abdalla DF

11:30 12:00 Avaliação vascular dos membros 
inferiores Dr. Hilton Muniz SP

12:00 enCerrAMento

Teatro de Manaus Rio Santa Maria em Vitória
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C A P A

Região Sul
Curitiba
Dias: 26 e 27 de março de 2010
Tema: Musculoesquelético
Local do evento: Associação Médica do Paraná
endereço: Rua Cândido Xavier, 575 - Água Verde
Professores: Dr. Ronaldo Lins, MG e Dr. Abdalla Skaf, SP
 apoio: Sociedade de Radiologia do Paraná e Sociedade Cata-
rinense de Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Sexta
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

19:00 ABERTURA

19:00 19:30 ombro: Síndrome do impacto         Dr. ronaldo Lins MG

19:30 20:00 rM do ombro nas patologias do 
manguito rotador Dr. Abdalla Skaf SP

20:00 20:30 ombro: investigação da instabilidade Dr. ronaldo Lins MG

Sábado
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

8:00 8:30 rM do cotovelo Dr. Abdalla Skaf SP

8:30 9:00 Ultrassom do cotovelo: lesões mais 
frequentes Dr. ronaldo Lins MG

9:00 9:30 Punho: Lesões ligamentares  
e tendinosas Dr. ronaldo Lins MG

9:30 10:00 Joelho: lesões meniscais Dr. Abdalla Skaf SP

10:00 10:30 intervALo

10:30 11:00 Joelho: lesões ligamentares Dr. Abdalla Skaf SP

11:00 11:30 Joelho: lesões incomuns relaciona-
das ao esporte Dr. Abdalla Skaf SP

11:30 12:00 Lesões musculares do esporte Dr. ronaldo Lins MG

12:00 12:30 US do tornozelo Dr. ronaldo Lins MG

13:00 enCerrAMento

Porto alegre
Dias: 26 e 27 de março de 2010
Tema: Musculoesquelético
Local do evento: Auditório do C.R.M
endereço: Avenida Ipiranga, 5311
 Professores: Dr. Amphilóphio de Oliveira Jr, ES e Dr. 
Fernando Gurgel, PE
apoio: Associação Gaúcha de Radiologia

Sexta
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

19:00 ABERTURA

19:00 19:30 Fratura não traumática com colapso 
da coluna vertebral Dr. Amphilóphio Jr ES

19:30 20:00 Fraturas ocultas e osteoporóticas Dr. Amphilóphio Jr ES

20:00 20:30 USG em reumatologia Dr. Fernando Gurgel PE

20:30 21:00 USG do ombro com avaliação 
dinâmica Dr. Fernando Gurgel PE

Sábado
Início Término Aulas a serem ministradas Professores UF

08:30 09:00 Contribuição da rM e tC nos tumo-
res e pseudotumores articulares Dr. Amphilóphio Jr ES

09:00 09:30 impacto fêmoro-acetabular Dr. Amphilóphio Jr ES

09:30 10:00 Diagnóstico e avaliação por imagem  
de osteonecrose da cabeça femoral Dr. Amphilóphio Jr ES

10:00 10:15 intervALo

10:15 10:45 Articulação fêmoro-patelar: anato-
mia e instabilidade Dr. Amphilóphio Jr ES

10:45 11:15 USG do plexo braquial Dr. Fernando Gurgel PE

11:15 11:45 USG articular com Doppler Dr. Fernando Gurgel PE

11:45 12:15 Procedimentos musculoesqueléticos guiados Dr. Fernando Gurgel PE

12:15 12:45 USG do quadril do adulto Dr. Fernando Gurgel PE

13:00 enCerrAMento

Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em Porto AlegreCuritiba: Capital Ecológica do Brasil
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S B N R D T  E M  A ç ã O

Quiz: Caso 15 - Caro colega neurorradiologista, qual o seu 
diagnóstico?

Dra. Lara A. Brandão
prEsidENtE da sBNrdt

Envie sua resposta para sbnrdt@terra.com.br

Envie também seu caso de 
neuroimagem adulto ou pediátrico 

para nosso e-mail. Informações com a 
secretária Joselaine.

Masc., 2 anos e 10 meses. Hipotonia global, arreflexia profunda, flexão dos joelhos  
e quadril, macrocefalia.

RESPoStA Do CASo PUBlICADo NA EDIção Nº 264 (CASo 14)
Encefalopatia posterior reversível (PRES)

Acertador
Dr. Ronaldo Carvalho Araújo Filho

MUItoS EvENtoS IMPoRtANtES 
No ANo

JPr’2010

Caros colegas, estamos a poucos 
dias da 40ª Jornada Paulista de Radio-
logia, que será realizada entre 29 de 
abril e 02 de maio de 2010 no Tran-
samérica Expo Center, em São Paulo 
(SP). Confira no site da Sociedade 
Paulista de Radiologia a programação 
completa deste que é reconhecido 
como o maior evento da radiologia 
nacional: www.spr.org.br. 

XXXiX Congresso Brasileiro de 
radiologia

Entre os dias 09 e 11 de outubro o 
Rio de Janeiro viverá um grande even-
to na área de imagem, especialmente 
na área de neurorradiologia. Teremos, 
juntamente com o Congresso Brasileiro 
e seus diversos módulos, o Congresso 
da Sociedade Brasileira de Neurorra-
diologia Diagnóstica e Terapêutica que 
promete trazer temas bastante atua-
lizados e palestrantes de renome, 
garantindo a todos um evento da mais 
alta qualidade. Programe-se.

17 de abril de 2010 - IX Simpósio 
de Neuroimagem - Dra. Lara Brandão- 
Hotel Windsor Barra-RJ.

Falta cerca de um mês apenas para 
o IX Simpósio de Neuroimagem – Dra. 
Lara Brandão, a realizar-se sábado, dia 
17 de abril de 2010, no Hotel Windsor - 
Barra da Tijuca-RJ.

Com uma sala dedicada à neuroima-
gem pediátrica e outra à neuroimagem 
do adulto e idoso o Simpósio atende a 
interesses específicos da plateia de radio-
logistas e neurologistas. Teremos três 
presenças ilustres este ano:

Dr. André Palmini e Dr. Paulo Cara-
melli, neurologistas da PUC-RS e da 
UFMG, e Dr. Henrique Carrete Jr., 
neurorradiologista da UNIFESP.

Veja a programação completa no site: 
www.interevent.com.br. Sua inscrição 
pode ser feita pelo site ou pelos telefones: 
(21) 2132-7909 (Simone) e (21) 3326-
3320 (Amanda).

Próximo evento internacional

As inscrições para o 48° Congresso da 
Sociedade Americana de  Neurorradiologia 

(ASNR) já podem ser realizadas via 
internet através do site: www.asnr.org. O 
evento deste ano acontecerá na cidade 
de Boston-Massachusetts entre os dias 
15 e 20 de maio no Hynes Convention 
Center. O prazo para envio dos trabalhos 
já se encontra esgotado, mas as inscrições 
ainda podem ser realizadas online. Desen-
volvido em cooperação com as sociedades 
de cabeça e pescoço, neurorradiologia 
pediátrica, radiologia da coluna, neuroin-
tervenção e neurorradiologia funcional, 
o programa do ASNR certamente garan-
te uma ampla revisão e um aprendizado 
atualizado a todos os participantes. Até lá!

A página da SBNRDT no Boletim 
do CBR tem o compromisso e a satis-
fação de divulgar eventos nacionais e 
internacionais em neuroimagem. 

Caro colega esta página é sua. Envie 
as informações do seu evento para 
sbnrdt@terra.com.br e teremos satisfa-
ção de divulgá-lo para toda a radiologia 
nacional. 

Cordialmente,
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Durante os três dias de evento entrevistas foram reali-
zadas com os representantes comerciais de algumas 

empresas presentes. Acompanhe trechos a seguir sobre suas 
impressões:

I M A G E M  D O  M E R C A D O  E S P E C I A L

CBR 09: FEiRa CoMERCial Contou 
CoM mAIs DE 30 EXPosItorEs 

“É muito importante nossa presença 
no Congresso Brasileiro de Radio-
logia, pois através dela fazemos 
grandes contatos com possíveis 
clientes e também com nossos clien-
tes atuais, onde aparecem novas 
necessidades de aplicação dos nossos 
produtos e serviços. Para este evento 
trouxemos os atuais destaques e últi-
mas novidades da E-people, que são 
os sistemas Telecardiologia e Telerra-
diologia, onde o profissional da saúde 

tem a possibilidade de fazer laudos de exames à distância, a qualquer 
horário. Tais sistemas podem ser instalados em unidades móveis bási-
cas e avançadas, por exemplo, o médico ou paramédico que estiver na 
ambulância ou até mesmo em sua casa realizará o exame rapidam-
ente, enviando-o via internet a uma central acessada de qualquer lugar 
do mundo por um especialista, que irá reenviar à unidade básica todas 
as informações referentes ao paciente. Estes nossos sistemas possi-
bilitam que todo o procedimento seja realizado em até três minutos, 
reduzindo custos e os riscos do doente. Outros destaques nossos são o 
PACS (sistema de comunicação e arquivamento de imagens) e o RIS 
(sistema radiológico de informações), que agregam dados médicos 
compartilhados entre o médico que realiza os exames e o médico solici-
tante. A frequência em nosso estande foi ótima, desde o primeiro dia do 
Congresso, e a aproximação com os clientes tem possibilitado perspec-
tivas positivas. Patrocínios e parcerias com o CBR nos são bastante 
interessantes; neste Congresso, por exemplo, realizamos o sorteio de 
um notebook, o que beneficia todos os congressistas e clientes. Por isso 
sempre procuramos fazer algo diferente da maioria.”

Fo
to
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le
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es

Sr. Silvio Oliveira 
Gerente executivO de neGó-
CIOS DA E-PEOPLE

Sr. Ricardo Tiltscher
GERENTE NACIONAL DE VENDAS 
DA PHILIPS HEALTHCARE

“A importância da Philips no Congresso está em prestigiar um evento que tem extrema tradição e para mostrar que 
continuamos totalmente próximos e que a empresa continua interessada nesses acontecimentos da área radiológica para 
fazer prospecção, contatos e vendas. Para este Congresso decidimos continuar demonstrando nosso equipamento de 
ultrassom que tem total portabilidade – o CX50 – além de promover nossa nova linha de raios-x digitais, com o PACS 
adaptado e com uma oferta bastante acessível de preço. Continuamos a expor nossos mamógrafos digitais que foram 
desenvolvidos localmente, através de uma das empresas adquiridas. Como lançamento decidimos trazer ao Congresso 
o HD15, equipamento ‘multiespecialidade’ e que tem um processamento de canais de imagem acima do que se tem no 
mercado, realiza exames de cardiologia e tem recursos avançados, como transdutores com cristais de onda pura, o que 
significa maior qualidade de imagem. Além disso, é um equipamento leve e de fácil manuseio, sendo possível colocá-lo ao 
lado do leito para exames de avaliação cardio-fetal. Desde o primeiro dia do Congresso a frequência em nosso estande 
foi excelente e a procura de pessoas interessadas em nossos produtos, solicitando propostas e esclarecimentos foi grande. 
Realizamos um montante significativo de vendas fechadas e temos uma série de propostas interessantes assinadas.”

“A GE Healthcare é uma empresa que parti-
cipa todos os anos do Congresso Brasileiro 
de Radiologia, porque, sem dúvida, este é um 
dos maiores eventos da área radiológica do 
Brasil, além de participarmos também de 
todas as Jornadas regionais. Temos que estar 
presentes sempre, não só para prestigiá-los, 
como para atender nossos clientes. Para este 
Congresso não reservamos nenhum produto 
de destaque, principalmente porque partici-
pamos do RSNA (Congresso da Sociedade 
Norte-Americana de Radiologia) e apre-

sentamos lá algumas novidades. Quanto aos lançamentos existe uma situação 
referente ao atraso do que é lançado nos Estados Unidos e no Brasil, devido a 
questões de registro de produto. Em 2008 também no RSNA, a GE demonstrou 
a ressonância “Wide Born” e faremos o lançamento deste produto no Brasil. O 
movimento deste Congresso foi muito bom.”

Sr. Marcos Corona 
PRESIDENTE DA GE HEALTHCARE

“Desde o primeiro dia do Congresso foi possí-
vel perceber que o interesse dos congressistas 
gaúchos em relação aos equipamentos está 
sendo bem maior que nos outros anos e isto 
nos anima bastante. O número de pessoas 
que visitou nosso estande foi grande e o local 
reservado à Macrotec foi apropriado, princi-
palmente ao fluxo de visitantes. A Macrotec 
sempre teve uma participação ativa nos 
eventos do CBR e da radiologia brasilei-
ra. Para este evento decidimos enfatizar os 
processadores da área analógica tradicionais 

da Macrotec, os raios-x de alta frequência fabricados por nós nos últimos anos 
e mais recentemente a parte de digitalização do sistema CR. Estamos focando 
bastante nesta área, atualizando-a e trazendo melhoras ao seu processo. Este é o 
nosso caminho natural daqui para frente. Para nós seria muito interessante estu-
dar projetos de patrocínio ao CBR. Neste Congresso fechamos algumas vendas 
já no primeiro dia e foi essencial nossa permanência no evento.”

Sr. Décio Ogawa
DIRETOR-PRESIDENTE DA MACROTEC
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I M A G E M  D O  M E R C A D O  E S P E C I A L

Sr. Roberto Piller, da univen Healthcare, com o Sr. José Laska, Diretor de 
unidade de Negócios da AGFA Healthcare

“A AGFA, desde que está no Brasil, tem participado do Congresso Brasi-
leiro de Radiologia. Hoje a empresa tem uma representação de mercado 
bastante grande nas áreas em que atua e sem dúvida sempre partici-
pará dos eventos ligados ao CBR. Aumentamos nosso espaço na feira 
comercial deste Congresso e pretendemos continuar ativos nos próximos 
anos. A frequência foi bastante alta e nosso estande ficou lotado pratica-
mente durante os três dias. Para este evento nós trouxemos uma solução 
chamada SE, que é uma gestão de imagens para pequenas instituições. A 
AGFA tem feito acordos com grandes hospitais, mas agora nós queremos 
chegar também em instituições menores, que trabalham com 20 a 30 mil 
exames por ano. Fechamos algumas vendas durante o Congresso, que 
vínhamos trabalhando nos últimos meses e que acabaram culminan-
do aqui no evento, até porque este é o local ideal para demonstrarmos 
o produto e tirarmos as dúvidas do cliente. Mas, com certeza, após o 
Congresso, ainda virão mais negócios para podermos fechar o último 
trimestre do ano bem. Com certeza estaremos também no CBR 10 e 
sempre participamos das Jornadas regionais com algum representante 
da AGFA. Estamos sempre dispostos a discutir com o CBR questões de 
patrocínio; participamos junto ao Colégio do Curso de Gestão deste 
Congresso e fizemos apresentações e discussões. Tenho como sugestão ao 
CBR a promoção de mais cursos deste tipo, que traz muito mais pessoas, 
devido a sua dinâmica sensacional.”

Sr. José Laska 
diretOr de unidade de neGóciOs da aGfa 
HEALTHCARE

“A importância da nossa participação no Congresso é muito grande, 
por isso a LCM está presente desde o primeiro evento do Colégio e 
em todas as Jornadas regionais e em algumas internacionais. Como 
destaque e lançamento para o CBR 09 trouxemos o “Manual do 
Residente em Radiologia”, do Dr. Henrique Werlang. A frequência 
em nosso estande foi excelente, desde o primeiro dia de Congresso, 
com a realização de ótimas vendas, inclusive.”

Sr. Augusto Gonçalves 
PROPRIETÁRIO DA LIVRARIA CIêNCIAS MéDICAS

A Pixeon, expositora no último Congres-
so Brasileiro de Radiologia, realizado em 
Porto Alegre (RS), obteve resultados posi-
tivos após o evento. Seus dois produtos 
apresentados – o M4000 e o Pocket Aurora 
– foram bem recebidos pelo mercado, o qual 
recebeu o reforço do perfil de relacionamen-
tos e parcerias da empresa.

O equipamento M4000 é uma estação de 
interpretação de imagens específica para a 
mamografia e permite ao médico radiologis-
ta ter uma melhor resolução para a realização 
do laudo. A novidade possui o primeiro 
sistema no país que suporta trabalhar com 
monitores de até 12 bits de profundidade. 

Já o Pocket Aurora tem como foco a 
Telerradiologia. O produto é voltado aos 
médicos radiologistas que realizam laudos à 
distância. Distribuído em pendrives, permite 
o controle total do fluxo de trabalho e garan-
te alto desempenho para acesso aos exames.

Durante o evento, a empresa também 
divulgou a nova interface do PixViewer, 
software para visualização, interpretação e 
manipulação de imagens médicas DICOM 
de qualquer modalidade. As ferramentas 
inovadoras do produto também chamaram a 
atenção dos congressistas.

PArtICIPAção 
DA PIXEon no 
CBR 09 agRada 
CongREssistas
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R a i o s  -  XI M A G E M  -  M u N D O

Renata Donaduzzi
EDITORA DO BOLETIM DO CBR

Mais de 70 professores de radiologia ao redor do mundo concor-
daram em participar de palestras e cursos de reciclagem no programa 
científico do ICR 2010 que acontecerá nos dias 8 a 12 de abril em Xangai, 
na China, informou Xiaoyuan Feng, presidente da comissão científica. 

A Sociedade Chinesa de Radiologia está organizando o evento com 
o apoio da Associação Médica Chinesa e as sociedades nacionais chine-
sas de medicina nuclear, ultrassom e imagem tecnológica. O programa 
científico também recebe o suporte da Sociedade de Radiologia da 
América do Norte (RSNA), da Sociedade Europeia de Radiologia 
(ESR), da Sociedade de Radiologia da Ásia e Oceania, Colégio Ameri-
cano de Radiologia (ACR), da Sociedade Internacional de Tecnólogos 
e Técnicos em Radiologia e da Federação Mundial de Sociedades de 
Ultrassom em Medicina e Biologia (WFUMB). 

A taxa de inscrição para os médicos radiologistas é de US$ 500 e 
para os estudantes e residentes é de  US$300. Detalhes sobre o registro e 
acomodações de hotel podem ser encontrados no site: www.icr2010.org.    

O programa incluirá sessões sobre o diagnóstico de tórax, abdome, 
sistema neurológico, musculoesquelético, ultrassonografia pediátrica 
cardíaca, intervencionista, TC, RM e imagem nuclear além de apresen-
tações sobre a tecnologia radiológica. Ele também oferece uma sessão 
de imagem molecular. 

A sessão de ultrassom foi organizada pela WFUMB e as apresenta-
ções relacionadas com a tecnologia serão feitas por representantes da 
Sociedade Internacional de Tecnólogos e Técnicos em Radiologia

A primeira sessão será um curso de formação à tarde em RM,  
quinta-feira, no dia 8 de abril. A sessão de abertura e a palestra Béclère 
ocorerrão na manhã seguinte. O palestrante convidado para a pales-
tra Béclère é o Dr. James A. Barkovich, de San Francisco, Califórnia 
(EUA), que falará sobre radiologia pediátrica. 

Cada um dos três dias inteiros incluirá lunch-box nos simpósios 
organizados por empresas patrocinadoras. Estas sessões acontecerão 
a cada dia. A palestra especial Fuchs será feita pelo Dr. Jian Ping Dai, 
de Pequim (China) e abordará como está a saúde chinesa, esta aula 
vai ocorrer na manhã do último dia, segunda-feira, 12 de abril. Todas 
as sessões serão realizadas no Centro de Convenções Internacional de 
Xangai. Mais informações: www.icr2010.org. 

Programa Científico do ICr 2010 

Pudong, o principal centro financeiro de Xangai

História do Dia Internacional da mulher

No Dia 08 de março de 1857, operárias de uma fábrica de teci-
dos, situada na cidade de Nova Iorque, fizeram uma grande greve. 
Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições 
de trabalho, tais como, redução na carga diária para dez horas (as 
fábricas exigiam 16 horas diárias), equiparação de salários com os 
homens (as mulheres chegavam a receber até um terço do salário 
deles, para executar o mesmo tipo de trabalho) e tratamento digno 
dentro do ambiente de trabalho. 

A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres 
foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamen-
te 130 tecelãs morreram carbonizadas, num ato totalmente desumano.

Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na 
Dinamarca, ficou decidido que o 08 de março passaria a ser o "Dia 
Internacional da Mulher", em homenagem as mulheres que morreram 
na fábrica em 1857. Mas apenas no ano de 1975, através de um decreto, 
a data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O objetivo da criação da data não foi lamentar o ocorrido, pois 
na maioria dos países, nesse dia realizam-se conferências, debates e 
reuniões para discutir o papel da mulher na sociedade atual. O esfor-
ço comum é de tentar diminuir e, quem sabe um dia terminar, com 
o preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os 
avanços, elas ainda sofrem, em muitos locais, com salários baixos, 
violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na 
carreira profissional. Muito foi conquistado, mas ainda há bastante 
para ser modificado nesta história.

Podemos dizer que o dia 24 de fevereiro de 1932 foi um marco 
na história da mulher brasileira. Nesta data foi instituído o voto 
feminino. As mulheres conquistavam, depois de muitos anos de 
reivindicações e discussões, o direito de votar e serem eleitas para 
cargos no executivo e legislativo.

Conheça alguns marcos das conquistas das mulheres ao longo 
da História no mundo:

1788 O político e filósofo francês Condorcet reivindica direitos de 
participação política, emprego e educação para as mulheres.

1840 Lucrécia Mott luta pela igualdade de direitos para mulheres e 
negros dos EUA.

1859 Surge na Rússia, na cidade de São Petersburgo, um movimen-
to de luta pelos direitos das mulheres.

1862 Durante as eleições municipais, as mulheres podem votar pela 
primeira vez na Suécia.

1865 Na Alemanha, Louise Otto, cria a Associação Geral das 
Mulheres Alemãs.

1866 No Reino Unido, o economista John S. Mill escreve exigindo 
o direito de voto para as mulheres inglesas 

1869 Criada nos EUA a Associação Nacional para o Sufrágio das Mulheres 

1870 Na França, as mulheres passam a ter acesso aos cursos de  
Medicina.

1874 Criada no Japão a primeira escola normal para moças

1878 Criada na Rússia uma Universidade Feminina

1901 O deputado francês René Viviani defende o direito de voto 
das mulheres

Fonte: www.suapesquisa.com 
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A S S u N T O  L E G A L

Breve análise das principais  
mudanças na Lei do Inquilinato

A Lei nº 12.112/2009, em vigor desde o dia 25/01/2010, 
trouxe inovações à Lei de Locações de Imóveis Urbanos, 
dentre as quais a simplificação dos trâmites para o despejo 

do inquilino, maior rigidez no trato dispensado aos inadimplen-
tes, bem como a ampliação das garantias asseguradas aos fiadores 
nos contratos locatícios.

As alterações relativas às ações e procedimentos judiciais têm 
aplicação imediata. Já as disposições que alteram os direitos e deve-
res do locatário, do locador e do fiador aplicam-se somente aos 
contratos celebrados ou renovados após a vigência da nova lei.

Nesse contexto, a Lei nº 12.112/2009, no que se refere à 
ação de despejo, simplificou os trâmites legais para a retomada 
do imóvel. Isso porque, antes da alteração legal, o juiz primeiro 
fixava prazo para a desocupação voluntária e, posteriormente, 
determinava a expedição de mandado de despejo. Agora, com 
as alterações introduzidas pela Lei nº 12.112/2009 no artigo 63, 
caput, o juiz desde logo determinará as duas providências em um 
único ato, reduzindo significativamente o tempo necessário para 
a concretização do despejo.

Ainda com relação à ação de despejo, a Lei 12.112/2009 
acrescentou no artigo 59, § 1º, da Lei 8.245/91, mais quatro 
hipóteses em que é possível a concessão de medida liminar para 
o despejo do locatário em quinze dias  — independentemente 
da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no 
valor equivalente a três meses de aluguel. As novas hipóteses são 
as seguintes: 

(a) retomada do imóvel pelo locador em razão da necessidade de 
realização de reparos urgentes no bem, determinadas pelo poder 
público, que não possam ser normalmente executadas com a perma-
nência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las;

(b) quando o locatário não atende a notificação do locador para a 
substituição da garantia contratual, com base na lei; 

(c) término do prazo da locação não residencial, desde que a ação 
de despejo seja proposta pelo locador em até 30 dias do fim do 
prazo contratual ou do cumprimento de notificação comunican-
do a intenção de retomada do imóvel ao locatário; 

(d) quando o locatário deixa de pagar o aluguel e acessórios 
da locação no vencimento, estando a locação sem garantias 
contratuais.

Outra alteração importante refere-se ao artigo 12, da Lei 
do Inquilinato. Neste artigo foram introduzidos os parágrafos 
1º e 2º, os quais asseguram ao fiador o direito de requerer a 
exoneração (extinção) da fiança no prazo de até 30 (trinta) dias 
contados da separação judicial, divórcio ou dissolução de união 
estável do locatário. Nesse caso, o fiador continuará responsável 
pelos encargos da fiança pelo prazo de 120 dias após o locador 
ser comunicado da exoneração.

Pelo novo inciso X do artigo 40, o fiador também poderá 
requerer a exoneração da fiança quando a locação for prorroga-
da por prazo indeterminado. Exercendo tal direito, o fiador ficará 
obrigado por todos os efeitos da fiança durante 120 dias após a 
ciência do locador sobre a exoneração. 

Em ambas as hipóteses de exoneração do fiador, o locador 
poderá notificar o inquilino para apresentar nova garantia, em 30 
dias, sob pena de dissolução da locação (cf. § único do artigo 40, 
introduzido pela Lei nº 12.112/2009).

Ainda com relação à fiança, verifica-se que a Lei  
nº 12.112/2009 permite ao proprietário exigir uma nova garantia 
locatícia caso o fiador ingresse no regime de recuperação judicial. 

Por fim, o direito do locatário pagar os aluguéis e encargos 
locatícios atrasados para evitar o despejo somente poderá ser 
exercido uma única vez a cada período de 24 meses e não mais 
duas vezes no período de 12 meses como permitia a legislação 
anterior.

Tanto os locadores como os locatários devem ficar bastante 
atentos às novas mudanças introduzidas pela Lei nº 12.112/2009, 
sendo altamente recomendável buscar a assessoria de um advoga-
do de confiança no momento da celebração ou da renovação de 
um contrato de locação de imóvel urbano.

Dr. Rafael Fontana
É advogado da árEa dE dirEito privado do EsCritório BuENo BarBosa  
advogados assoCiados, QuE prEsta assEssoria jurídiCa ao CBr
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M E D I C I N A  N u C L E A R

Entre 04 e 07 de setembro de 2010, no Hotel Hilton, em 
Belém do Pará, será realizada a 25ª edição do Congres-
so Brasileiro de Medicina Nuclear, que deve receber 500 

profissionais, entre médicos nucleares e de outras especialidades, 
biomédicos, tecnólogos, biólogos, físicos, químicos, farmacêuti-
cos e outros profissionais dos mais diferentes estados brasileiros 
e de outros países.

O Dr. José Soares Jr., presidente da Sociedade Brasileira de 
Biologia Medicina Nuclear e Imagem Molecular, destaca que 
agora é a vez de Belém abrir as portas aos colegas para desfru-
tar do intercâmbio de ideias e conhecimentos científicos em um 
ambiente de amizade e companheirismo na cidade considerada a 
porta da Amazônia.

“Estamos trabalhando para preparar 
uma programação que culmine em um 
evento científico que atenda às expec-
tativas de médicos nucleares, físicos, 
químicos, tecnólogos, radiofarmacêuticos 
e demais integrantes da especialidade”, 
destaca o presidente. “Renomados profis-
sionais do país e do exterior estão 
confirmados para o evento, cuja tônica 
será a troca de experiências na forma de 
conferências, mesas-redondas multi-
disciplinares, discussão de casos e 
apresentações de temas livres que terão amplo destaque”.

O Congresso da SBBMN também é um momento de confra-
ternização importante para o fortalecimento da especialidade. 
“Uma programação interessante e atrativa está sendo especial-
mente preparada e integrada à paisagem da histórica Belém”, 
observa.

Segundo o Dr. Soares, “vivemos um momento importante 
que exige de todos comprometimento e participação para que 
possamos nos fortalecer política e cientificamente, e superar os 
desafios com soluções criativas, inovadoras e à altura do prestígio 
que conquistamos internacionalmente”.

A Dra. Andréa Gama, presidente do Congresso, afirma que é 
com prazer que aguarda a presença da “família Medicina Nucle-
ar” em Belém. “Não estamos medindo esforços para que todos 
se sintam em casa e, que façam dos dias na cidade, momentos de 
aprendizado científico, confraternização, lazer e cultura para sair 
com as energias recarregadas para o dia-a-dia.

XXv Congresso 
Brasileiro  
de medicina nuclear

Programação
O Dr. Celso Darío Ramos, presidente da Comissão Cientí-

fica, explica que, além dos tradicionais temas que integram o 
permanente desafio do conhecimento, a multidisciplinaridade 
terá ênfase.

As empresas terão espaço em workshops e lunch meetings, 
contribuindo para a atualização em novas tecnologias e serviços, 
permitindo a integração dos interesses comuns da especialidade, 
atraindo a participação, motivando e garantindo a continuidade 
do espírito científico.

O Dr. Darío anuncia as presenças de conferencistas inter-
nacionais, que juntamente com os colegas nacionais, farão um 
grande evento: Markus Schwaiger e Richard Baum, ambos da 
Alemanha, e Timothy Bateman, dos EUA.

A sessão de pôsteres e as apresentações orais serão excelentes 
oportunidades para divulgar as atividades e pesquisas realizadas 
na área e permitirão o acompanhamento dos trabalhos desen-
volvidos pelos colegas. “Contamos com uma comissão científica 
qualificada para a avaliação dos trabalhos e os aprovados concor-
rerão ao Prêmio Edwaldo Camargo”, completa.

Em uma homenagem justa por 
sua importância e contribuição à 
Medicina Nuclear, a SBBMN insti-
tuiu em seus congressos o prêmio 
Edwaldo E. Camargo, ilustre profes-
sor que realizou uma belíssima 
trajetória na especialidade.

Os interessados podem fazer 
inscrição e enviar os trabalhos cien-
tíficos pelo site www.sbbmn.org.br. A 
data limite para o envio é 10 de maio 
de  2010.

Confraternização
A abertura oficial será dia 4 de setembro de 2010, no Belém 

Hilton Hotel, tendo como ponto alto a participação de José 
Rodrigues, tenor paraense. Em seguida, os convidados serão 
recebidos no Salão do Cocktail ao som do batuque do Carimbó. 
Depois subirá ao palco a Banda La Pupuna com um dos ritmos 
locais mais quentes, as “guitarradas”.

No dia 5, os congressistas conhecerão a orla de Belém ao 
entardecer, navegando pela Baia do Guajará, embalados pelo 
ritmo do Boi, na batida do Arraial do Pavulagem. Um cocktail 
regional permitirá conhecer as delícias do Pará. No retorno,  bela 
visão da Estação das Docas iluminada.

No dia 6, o jantar de confraternização La Belle Époque Noir, 
na Estação das Docas. A ideia é recriar a história, quando o Pará 
viveu o glamour do ciclo da borracha. Finalmente, no dia 7, 
acontecerá o Farewell Brunch, no Belém Hilton Hotel, com apre-
sentação de voz e violão de artistas locais.
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M O B I L I z A ç ã O

No dia 22 de janeiro de 2010 foi realizada, na sede do 
Conselho Federal de Medicina (CFM), em Brasília 

(DF), reunião que debateu o reajuste anual dos honorários 
médicos pagos pelos planos de saúde. 

Estiveram no centro dos debates a Comissão de Saúde 
Suplementar (COMSU) e a Comissão Nacional de Defesa e 
Consolidação da Classificação Brasileira Hierarquizada de Proce-
dimentos Médicos (CBHPM), ambas formadas por membros da 
Federação Nacional dos Médicos (FENAM), Conselho Federal 
de Medicina (CFM) e Associação Médica Brasileira (AMB).

Também participaram do encontro representantes de sindi-
catos médicos, conselhos regionais de medicina e sociedades 
de especialidades de diversas regiões do país, entre elas o Colé-
gio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), 
representado pelos Drs. Manoel Aparecido Gomes da Silva, vice-
presidente Centro-Oeste, e Alfredo Walbach, diretor do Comitê 
de Valorização Profissional (CVP) da entidade.

Os presentes discutiram e traçaram estratégias para a realização 
de um movimento nacional, que visa garantir reajustes periódicos 

Reunião no CFM debate honorários médicos
nos valores de todos os procedimentos pagos pelos planos de 
saúde. A COMSU decidiu reativar as comissões estaduais de defe-
sa da CBHPM, com o objetivo de mobilizar o movimento médico 
em prol da remuneração digna na saúde suplementar.

GrUPO De TraBaLHO
Em outra reunião, ocorrida no dia 08 de fevereiro de 2010, 

representantes da FENAM, do CFM, da AMB e do Conse-
lho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CREMERJ) 
reuniram-se com dirigentes da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e das operadoras de planos de saúde, além 
de técnicos do Ministério da Saúde, para discutir o não cumpri-
mento da Lei nº 9.656, de 1998, que prevê reajuste anual dos 
honorários médicos que atuam na saúde suplementar. 

No fim do encontro, ficou definido que será formado 
um grupo de trabalho, com a intermediação da ANS, para 
viabilizar um reajuste anual para os médicos que atendem os 
usuários dos planos de saúde e também a adoção da CBHPM 
por parte das empresas.

Fonte: FENAM e CFM
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vezes que, ser o vencedor era muito mais um 
desejo do que uma real possibilidade.

Em síntese, após narração da “correria 
louca” que vivi e, note-se: sobrevivi, gostaria 
de registrar meus sinceros agradecimentos aos 
meus preceptores Dr. Carlos Henrique Trip-
pia e Dra. Maria Fernanda Sales Caboclo pela 
compreensão e incentivo, bem como a todos 
os demais colegas do Hospital São Vicente.

Hoje, já com o certificado em mãos e tendo 
o desejo se tornado real, afirmo ter sido uma 
vitória conquistada por mim para o Hospital 
São Vicente, onde tenho junto à equipe médica 
a oportunidade de colocar em prática o conhe-
cimento que absorvi com esta experiência.

Enfim, que os próximos residentes se 
sintam também motivados pela conquista 
deste certificado, grande incentivo propiciado 
pela Sociedade de Radiologia do Paraná, mere-
cedora de reconhecido mérito pela criação 
deste programa.

Continuando, esta jornada se apresentou 
tão difícil quanto a briga no mercado de trabalho. 
Aproveito para relatar os sacrifícios inevitáveis 
diante da busca pela vitória, por inúmeras vezes, 
conciliar todas as obrigações de residente com 
os cursos e congressos que me propus a fazer 
não foi nada fácil; diria, seguramente, que este 
ano foi construído de dias, noites e madrugadas 
dedicadas ao estudo da radiologia.

Por quantas vezes estudo, trabalhos 
decorrentes da própria residência e traba-
lhos científicos eram feitos madrugada 
adentro. Assim, os levei comigo em viagens 
para cursos e congressos, seja em ônibus, 
aeroportos, salas de espera, filas, verdadeiras 
oportunidades de colocar as obrigações em 
dia, para poder me concentrar no conhe-
cimento que me seria transmitido por 
cada professor nas diversas aulas (muitas 
impagáveis) que presenciei em cada curso, 
congresso e aulas da sociedade.

Aliás, também não poderia deixar de relatar 
que em todos os momentos estive ciente do alto 
nível de concorrência e pensava, na maioria das 

O Dr. Nelson Schiavinatto, presidente da 
Sociedade de Radiologia do Paraná, 
lançou no início de 2009 um programa 

inédito ao nível das residências de radiologia no 
Brasil: o programa Residente do Ano.

Dentre os objetivos deste programa, ressal-
ta-se estimular o desenvolvimento científico 
dos residentes a partir de uma maior participa-
ção em congressos, jornadas, cursos, reuniões, 
apresentações de trabalhos e pôsteres, em even-
tos oficiais do Colégio Brasileiro de Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem (CBR) e das asso-
ciações de radiologia filiadas a ele. 

Além do mais, é uma maneira de fortalecer 
o contato dos residentes com a Sociedade de 
Radiologia do Paraná, tendo em vista que eles 
serão futuros membros do CBR e de suas filiadas.

Participaram deste programa os residentes de 
residências oficiais do Paraná reconhecidas pelo 
CBR.

Ao primeiro colocado, foi entregue o Certi-
ficado da Sociedade de Radiologia do Paraná 
- Residente do Ano, além de um incentivo de 
premiação, o qual foi extensivo para o segundo 
e terceiro colocados.

C I ê N C I A

Sociedade de Radiologia do Paraná cria o programa Residente do Ano
A divulgação do resultado foi realizada 

durante o jantar de final de ano da Sociedade 
de Radiologia do Paraná, o qual contou com 
a participação do Dr. Sebastião C. Tramontin, 
presidente do CBR.

Tendo em vista o sucesso obtido com este 
programa, o mesmo será mantido em 2010, 
sob a orientação da sua comissão composta 
pelos seguintes membros: Drs. Irene Tomoko 
Nakano – coordenadora, Andréia Magri Gusso, 
Dante Luiz Escuissato, Flamarion de Barros 
Cordeiro e Sílvia Gusso Scremin.

Confira em seguida a classificação com os 
três primeiros colocados do Programa Residen-
te do Ano:

1º classificado: Dr. CARLOS ALEXANDRE 
MARTINELLI PEREIRA - Hospital São Vicen-
te.  Preceptor: Dr. Carlos Henrique Trippia

2º classificado: Dr. LUCAS FORMIGHIERI - 
Clínica DAPI. Preceptor: Dr. Mauricio Zapparoli

3º classificado: Dra. ANA CECÍLIA  SILVA 
GONÇALVES - Hospital Cajuru. Preceptor: 
Dr. Maurizio Pedrazzani

“Residente do Ano 2009”
O programa “Residente do Ano” nos foi 

apresentado no começo do ano passado no 
primeiro encontro ocorrido na sede da Socie-
dade de Radiologia do Paraná, ocasião em que 
nós, residentes deste estado, tivemos a opor-
tunidade de conhecer um programa inovador 
e inédito no Brasil, qual seja: cada residente 
poderia ser candidato e, aquele que obtivesse 
maior pontuação ao final, ganharia o certificado 
de “RESIDENTE DO ANO DE 2009”.

No início, mesmo sem muita esperança de 
vitória, fui participando das aulas ministradas 
na sede da associação e também me inscre-
vendo em cursos, congressos e encontros do 
interior que ocorreram durante o ano.

Ressalto que, a maior motivação que tive 
nesta jornada foi a obtenção do CERTIFICA-
DO. Isso porque, evidencia-se cada dia mais 
a competitividade no mercado de trabalho, 
assim, este certificado seria de grande impor-
tância para meu currículo em um contexto que 
se torna cada vez mais acirrado.

Dr. Carlos Alexandre Martinelli Pereira
r2 – HOspital sãO vicente

Da esq.p/ dir.: Drs. Luiz Carlos Woellner, Nelson Schiavinatto, Carlos Alexandre Martinelli Pereira, 
Sebastião Tramontin, Dolores Bustelo, Oscar Fonzar e Heraldo Mello Neto

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



31Boletim CBR - MARÇO 2010

Depois de um assalto na loja prostáti-
ca, onde roubaram a bolsa escrotal, 
houve um intenso tiroteio e resta-

ram dois corpos cavernosos estendidos no 
assoalho vesical. A bolsa, que tinha sido 
comprada numa liquidação na loja renal, 
foi achada no canal deferente e como este 
era muito profundo, pediram ajuda ao 
bócio mergulhante para recuperá-la. 

Os meliantes foram presos e devida-
mente trancafiados na cadeia inguinal, 
onde dividiram cela com a hérnia encar-
cerada.

O caso só não foi solucionado mais 
rapidamente, pois alguns policiais foram 

F I L O S O F A N D O

Notícias médicas 
para descontrair...   

deslocados para resolver 
o roubo da subclávia e o 
sequestro pulmonar.

Com o desfecho feliz do caso, saíram 
todos para festejar a beira do lago venoso.

A comemoração foi animada pelo 
bloco labiríntico, que contou com a 
participação da tuba uterina e do corneto 
nasal.

Todos estavam muito animados, 
porém a adrenal tomou muito suco 
gástrico e teve que se apoiar no pilar 
diafragmático, pois estava muito tonta. 
No final, escorregou na lama biliar e 
quebrou o braço.

O corpo gástrico compareceu em peso 
e se esbaldou tomando suco pancreático 
com bolo de áscaris.

O corpo caloso também dançou 
bastante e ficou com o joelho todo doído.

Devido à grande algazarra, os vizinhos 
chamaram a polícia. Veio o cabo longo do 
bíceps, que encerrou a festança sob a amea-
ça de levar todos para a cadeia ossicular.

Dra. Saula Hamad Farias
É mEmBro titular do CBr, CroNista E mÉdiCa radio-
logista No rio dE jaNEiro (rj)
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Um dos mitos mais arraigados da 
humanidade é a capacidade de visu-
alizar por dentro o corpo humano. 

Desde os primórdios da medicina são utili-
zadas técnicas que procuram verificar o 
estado dos órgãos humanos internamente. 
Provavelmente uma das descobertas mais 
importantes neste sentido foi feita por 
Wilhelm Röentgen no dia 8 de novembro 
de 1895 que descobriu a capacidade dos 
raios-X de atravessar um órgão humano, 
no caso a mão de sua esposa, após impres-
sionar uma chapa e revelá-la, criando a 
primeira radiografia.

Essa descoberta foi tão importante 
que alterou decisivamente os rumos da 
medicina ocidental. Surgiram diversos 
outros métodos de “enxergar” por dentro, 
que foram denominados métodos de 
diagnóstico por imagem. A tomografia 
computadorizada, a mamografia, a densi-
tometria óssea e até os métodos que não 
se utilizam de radiação ionizante como o 
raios-X, também foram incluídos na cate-
goria dos métodos de diagnóstico por 
imagem. É o caso da ultrassonografia, da 
ressonância magnética, dentre outros.

O desenvolvimento dos métodos de 
diagnóstico por imagem reduziram dras-
ticamente os procedimentos cirúrgicos e 
interferiram decisivamente nos diversos 
métodos terapêuticos. Praticamente todos 
os sistemas do corpo humano, desde o 
sistema nervoso até o tecido ósseo podem 
ser avaliados, tanto sob o ponto de vista 
anatômico como sob aspectos funcionais, 
através destes métodos. Doenças ante-
riormente nunca detectadas passaram a 

F A L A  D O u T O R

Ver por dentro

ter seu diagnóstico realizado com relativa 
facilidade, como os tumores cranianos, 
os acidentes vasculares, processos infla-
matórios em regiões de difícil acesso do 
organismo como as regiões intraósseas. 

Atualmente esta área evoluiu tanto 
que existem aparelhos capazes de avaliar 
os tecidos sob o ponto de vista molecular 
demonstrando inclusive quais os tipos de 
elementos químicos que estão alterados 
naquela região e qual a tradução disso em 
termos de doenças. A esquizofrenia, por 
exemplo, pode ser avaliada hoje através da 
ressonância magnética e existem trabalhos 
que demonstram alterações de elemen-
tos bioquímicos em determinadas regiões 
cerebrais que estão relacionadas a esse tipo 
de doença e sua evolução.

O ultrassom 3D, outro exemplo, 
utiliza-se das técnicas de reconstrução de 
imagens e “renderização” (reconstrução 
volumétrica) para verificar a existência de 
malformações fetais em praticamente toda 
a gravidez. O mais importante na ótica 
dos radiologistas para que esses exames 

sejam efetivamente úteis é que eles sejam 
bem indicados: um clínico, um cirurgião, 
um obstetra devem utilizar esses métodos 
quando houver uma indicação precisa, o 
que nem sempre acontece.

Como esses exames incorporam vários 
tipos de tecnologia acabam tendo um 
custo relativamente alto e, por isso mesmo, 
podem onerar o sistema de saúde pública 
e suplementar. Outro dado importante é 
que o surgimento de novas modalidades 
em imagem não invalida a importância das 
anteriores. Por exemplo: o surgimento da 
tomografia computadorizada não eliminou 
a necessidade do raios-X convencional, 
assim como a ressonância magnética não 
fez desaparecer a necessidade de exames 
com tomografia e ultrassom. Estes custos 
vão sendo incorporados de forma cumula-
tiva nos sistemas mencionados.

Outro problema é a dificuldade de aces-
so que as pessoas têm a esse tipo de exame 
pelo sistema de saúde pública o que acaba 
gerando uma angústia e uma dificuldade 
diagnóstica, já que muitas vezes os mesmos 
são necessários para definir um tratamento 
ou uma conduta médica. Daí a importân-
cia de que os métodos de diagnóstico por 
imagem sejam utilizados com critério: para 
atingir efetivamente os objetivos desejados 
e para que mais pessoas tenham acesso a 
este tipo de tecnologia.

Dr. Omar Taha 
É mÉdiCo radiologista, mEmBro titular do CBr 
E dirEtor do dEpartamENto dE diagNóstiCo por 
imagEm da assoCiação mÉdiCa dE loNdriNa

um dos mitos mais arraigados 
da humanidade é a capacidade de 

visualizar por dentro o 
corpo humano
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V I D A  S A u D á V E L

A obesidade está se tornando 
um problema sério de saúde 
pública em todo o mundo, 

inclusive no Brasil. A Organiza-
ção Mundial de Saúde estimou em 
2005 que 1,6 bilhões de seres huma-
nos estavam acima do peso e 400 
milhões, obesos. É uma quantidade 
colossal de gordura e alguns especia-
listas da área preveem a obesidade e 
a diabetes como o desafio da saúde 
pública do século XXI.

As causas da obesidade são conhe-
cidas e diversas dietas para emagrecer 
já foram testadas. As de alto teor de 
carboidratos e baixo de gorduras 
tornaram-se popular 20 anos atrás, 
quando se acreditava que as calorias 
dos primeiros eram menos engorda-
tivas do que as dos segundos. A dieta 
rica em gordura e baixa em carboi-
dratos, introduzida pelo Dr. Robert 
Atkins nos anos 70, teve inúmeros 
adeptos pelo fato de se acreditar que 
a proteína provoca maior sensação 
de saciedade por calorias do que as 
gorduras e carboidratos. No entanto, 

DIETAS PARA  
EMAGRECER – EXIstE 
ALgumA mAIs EfICAz?
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Dr. Robson Ferrigno
É mEmBro titular do CBr, prEsidENtE do sEtor dE 
radiotErapia da spr E mÉdiCo radiotErapEuta Em 
são paulo | rferrigno@uol.com.br

nenhum estudo com seguimento 
longo mostrou efetividade superior 
de um tipo de dieta sobre outro.

Para responder essa controvérsia, 
pesquisadores da Universidade de 
Harvard publicaram no ano passado, 
no periódico New England Journal of 
Medicine (1), os resultados compa-
rativos de quatro tipos de dieta, de 
acordo com a composição de macro 
nutrientes (carboidratos, proteínas e 
gorduras): 1- baixo teor de gordura 
e médio de proteínas (20% gordura, 
15% proteína e 65% carboidrato);  
2- baixa gordura e alta proteína 
(20% gordura, 25% proteína e 55% 
carboidrato); 3- alta gordura e média 
proteína (40% gordura, 15% proteína 
e 45% carboidrato); 4- alta gordura 
e alta proteína (40% gordura, 25% 
proteína e 35% carboidrato).

Esse estudo foi conduzido de 
outubro de 2004 a dezembro de 2007 
com 811 participantes com sobre-
peso e bem distribuídos nos quatro 
grupos. O seguimento foi de dois 
anos, superior aos outros estudos 
sobre dietas. A perda de peso após 
dois anos foi semelhante nos quatro 
grupos estudados. A maior propor-
ção de perda de peso ocorreu nos 
primeiros seis meses, em média de 6 
Kg e, após dois anos, caiu para uma 
média de 3 a 4 Kg.

Essa perda foi semelhante à 
obtida com medicamentos para 
emagrecer, perdendo em efetividade 
apenas para a cirurgia bariátrica. A 
diminuição da quantidade de perda 
após seis meses foi causada pela 
diminuição da aderência dos partici-
pantes e ao aumento da quantidade 

de alimentos ingeridos. O estudo 
conclui que a proporção de macro 
nutrientes nas dietas para emagrecer 
não tem qualquer importância quan-
do a finalidade é perder peso. O mais 
importante é a quantidade de calo-
rias ingeridas por dia, a disciplina da 
adesão e outros fatores, como a asso-
ciação com exercícios físicos.

O grande desafio para quem 
pretende emagrecer através de dieta 
é mantê-la por tempo indetermina-
do. Para que não haja interrupção e 
o indivíduo volte a engordar, é mais 
razoável realizar uma reeducação 
alimentar, evitando principalmen-
te alimentos muito gordurosos e 
doces e, sempre que possível, realizar 
atividades físicas que consumam as 
calorias ingeridas. A distribuição dos 
nutrientes deve ser individualizada 
de acordo com as condições físicas. 
Para tanto, é fundamental a pres-
crição e o acompanhamento de um 
profissional especializado.

Para mais detalhes sobre o estudo 
referido, consulte o artigo (1) e seu 
respectivo editorial (2).

Referência bibliográfica:
1. Sacks F. M. et al. Comparison of Weight-
Loss Diets with Different Compositions of  Fat, 
Protein, and Carbohydrates. N Engl J Med 
2009; 360 (9); 859 – 73.

2. Katan M. B. Weight-Loss Diets for the Preven-
tion and Treatment of Obesity. N Engl J Med 
2009; 360 (9); 923 – 25.
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Em dezembro de 1895, em um 
bar na cidade de Montreal, 
no Canadá, Tolman Cunnin-

gs e George Holder, estavam tendo 
uma discussão acalorada, quando 
George sacou um revólver e deu um 
tiro na perna de Tolman. Levado ao 
Montreal’s General Hospital, os médi-
cos não conseguiram localizar a bala 
na sua perna e após algum tempo, o 
orifício de entrada da bala cicatrizou. 
Tolman continuava com dores na 
perna e em fevereiro de 1896 proces-
sou George.

O advogado de Tolman conta-
tou John Cox, físico e professor na 
Universidade de McGill, e em 3 de 
fevereiro, alguns meses após a desco-
berta dos Raios-X, Tolman foi levado 
até o laboratório da Universidade;  
durante 45 minutos sua perna foi irra-
diada por uma ampola de Crookes, 
tendo do outro lado uma placa foto-
gráfica. Após a revelação da placa, Cox 
declarou que a experiência tinha sido 
um sucesso. 

Com a placa fotográfica da perna 
de Tolman na mão, seu médico extraiu 
a bala. Tanto a bala, como a radiogra-
fia foram levadas para o julgamento. 
O juiz Holder, após examinar a placa 
fotográfica da perna de Tolman, ficou 
convencido e sentenciou George a 14 
anos de prisão. Primeira vez que uma 
radiografia foi utilizada como evidên-
cia em um julgamento.

Em 8 de julho de 1897, George A. 
C. Orme, na cidade de Horseheads, 
no norte do estado de Nova Iorque, 
desconfiado de sua esposa, chegou 
inesperadamente de tarde em sua 
casa e a encontrou nos braços do 
pensionista italiano James Punzo. 
Assustada, ela o golpeou na cabeça 
com uma panela. Ele pegou seu revól-
ver para atirar no italiano, porém com 
o sangue escorrendo de sua cabeça, 
errou o primeiro tiro, acertando a 

boca da esposa. No entanto, o segun-
do tiro acertou a cabeça de James. 
Levado ao hospital, James ficou em 
coma durante duas semanas. Quan-
do retornou do coma, teve uma 
recuperação rápida e logo estava 
caminhando pelos corredores.

O juiz, para condenar George, 
precisava de uma prova, a evidên-
cia de que havia uma bala na cabeça 
de James. O hospital também não 
queria ser processado por má 
prática médica. Resolveram tentar 
localizar a bala com Raios-X. James 
foi sedado com éter, uma ampola 
de Crookes foi colocada a 2 cm de 
distância da sua cabeça, a qual foi 
irradiada durante 35 minutos. Infe-
lizmente a potência dos raios foi 
insuficiente para localizar a bala, 
porém 13 dias após, James faleceu.

Na corte, após a morte de James, 
o juiz declarou o seguinte: “Nós não 
sabemos nada sobre o que os Raios-
X são, como também não sabemos 
nada o que é luz, calor ou eletricida-
de. Tudo o que nós conhecemos são 
seus efeitos. Sabemos hoje, através 
de publicações de todas as partes 
do país, sobre os efeitos destruti-
vos dos Raios-X”. E atestou que a 
causa morte de James foi decorrente 
de uma bala de revólver na cabeça, 
anestésico e Raios-X. Primeira vez 
que os Raios-X foram considerados 
juridicamente como a causa morte 
de um paciente. 

No início da primavera de 1896, 
James Smith estava pintando uma 
parede na sua casa em Denver, no 
Colorado, quando caiu da escada. 
Três semanas depois dores no seu 
quadril o levaram a uma consulta 
com o Dr. W. W. Grant, um renomado 
cirurgião que tinha realizado a primei-
ra apendicectomia nos EUA, o qual 
diagnosticou apenas uma contusão 

e recomendou exercícios. Porém as 
dores continuavam e ele notou que 
sua perna começou a ficar mais curta 
que a outra. 

Seis meses após o acidente, James 
resolveu contratar um advogado para 
processar o Dr. Grant, por má prática 
médica, uma vez que seu caso vinha 
piorando. 

Havia, na cidade de Denver, 
um fotógrafo de Raios-X ganhando 
dinheiro tirando fotografia dos ossos 
das pessoas que o procuravam, por 
mera curiosidade, e ter a fotografia 
dos seus ossos expostos em pratelei-
ras nas suas casas. James foi até ele e 
tirou uma radiografia do seu quadril, 
que evidenciou uma fratura na cabe-
ça do fêmur. 

O Dr. Grant foi a julgamento e 
o advogado de James levou a radio-
grafia. Os advogados do Dr. Grant 
alegavam que aquela fotografia não 
podia ser uma prova, pois aquilo era 
como “uma fotografia de um fantasma 
e fantasmas não existiam”.

O juiz Owen E. Le Fevre, no 
entanto, viu aquilo de maneira dife-
rente dizendo: “Foi nos apresentado 
uma fotografia tirada através de uma 
nova descoberta científica... Está 
batendo à porta do templo do apren-
dizado; o que devemos fazer ou dizer? 
Fechar rapidamente as portas ou abri-
las amplamente?...” O Dr. Grant foi 
considerado culpado. Foi o primeiro 
julgamento de erro médico baseado 
em uma radiografia.

Fonte: Livro “Naked to the Bone: Medical 

Imaging in the Twentieth Century”, de auto-

ria de Bettyann Holtzmann Kevles

C u R I O S I D A D E S  R A D I O L ó G I C A S

Casos jurídicos auxiliados 
com rX

Dr. Lutero Marques de Oliveira
É mEmBro titular do CBr E mÉdiCo radiologista 
Em CuritiBa (pr)
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S o B R I C E

Pensando em relatar a importância 
e evolução do nosso site, resolvi 
pesquisar e ir mais fundo sobre o 

significado desta palavra. Vejam só que 
interessante e onde tudo começou.

Quando a World Wide Web foi cria-
da, recebeu esse nome de seu criador Tim 
Bernes-Lee. Ele comparou a sua criação 
com uma teia - “Web”, em inglês. Cada 
nó dessa teia é um local virtual onde há 
hipertextos. Como a palavra inglesa para 
local é site (também derivada do latim 
situs: lugar, local) quando as pessoas 
queriam se referir a um local na teia elas 
falavam web site. Assim um novo nome 
surgiu para designar esse conceito de nó 
onde há um conjunto de hipertextos: 
Website.

Batizada desta forma, a Web e seus 
Websites tornaram-se mundialmente 
famosos e seus nomes empregados em 
diversas línguas. Em inglês, foi neces-
sário usar o qualificativo Web antes de 
Site para diferenciar de outros usos que 
a palavra Site tem nesta língua, onde 
significa local. Mas quando o contexto 
deixava claro que se estava falando da 
Web, dizia-se apenas Site. Já na língua 
portuguesa, esse qualitativo não é neces-
sário em momento algum, pois a palavra 
Site é um anglicismo novo em nosso 
vocabulário e tem o único e mesmo 
significado de Website.

Em inglês surgiu o termo Website (às 
vezes web site) para designar um sítio 
virtual, um conjunto de páginas virtu-
almente localizado em algum lugar da 
Web ou, como queiram, um lugar real (no 
campo) ou virtual (na web). 

Em português, surgiram duas verten-
tes para a tradução do conceito. A mais 
difundida em Portugal respeita a duali-
dade do termo original e traduz “site” por 
“sítio” ou “websítio” Uma outra opção 
que começa a ser sugerida, utilizada pelo 
escritor brasileiro Millôr Fernandes, é 
“Saite”.

A importância do “site”, ou melhor, “website” 
www.sobrice.org.br

Dr. Felipe Nasser
É radiologista iNtErvENCioNista E tEsourEiro da 
soBriCE

Dentre os diversos propósitos para 
um site nos enquadramos em um Site 
institucional, com o objetivo de divulgar 
nossa sociedade, interagir com os diversos 
sócios, divulgar informações científicas e 
permitir a qualquer pessoa ou entidade o 
acesso às informações ou esclarecimentos 
de nossa especialidade.

Com o trabalho de diversos membros 
da sociedade desenvolvemos o “sobrice.
org.br”. A data de criação do domínio é 6 
de julho de 1999 e a versão atual está no ar 
desde 25 de agosto de 2006.

O site foi estruturado e atualmente 
dispomos do acesso a três revistas cien-
tíficas estrangeiras, orientações sobre 
operadoras de planos de saúde, biblio-
teca jurídica, divulgação do maior 
congresso brasileiro da especialidade e 
informações relevantes sobre a Prova de 
Título.

Os diversos links disponíveis permi-
tem ao associado o acesso a diversas 
sociedades médicas nacionais e estran-
geiras ligadas à especialidade, como o 
CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem) e mais recen-
temente a CIRSE (Cardiovascular and 

Interventional Radiological Society of 
Europe). 

Realizamos uma avaliação periódica 
com relatórios mensais sobre o tráfego e 
observamos no ano de 2009 um aumen-
to significativo do número de acessos ao 
site, fruto das mudanças e crescimen-
to da especialidade (observe o gráfico 
abaixo).

O site é considerado um dos instru-
mentos mais eficientes de divulgação nos 
dias atuais e, baseado neste contexto, a 
atual diretoria da SoBRICE tem objeti-
vado a melhora constante da qualidade e 
um trabalho crescente na divulgação de 
nossa especialidade, ressaltando a impor-
tância da participação dos associados, 
sugerindo melhorias e comentando as 
modificações realizadas.

Brevemente estaremos disponibilizan-
do um campo para atualização cadastral 
do associado para um contato mais próxi-
mo do especialista com a sociedade.

Visite nosso site!      

Evidencia um número significativo de visitas, observando-se um aumento dos acessos no 
período de outubro – novembro, provavelmente devido ao nosso Congresso 
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CLASSIFICADOS

OPORTuNIDADES

Importante: a Diretoria do CBr informa aos interessados que a lista de todos os aparelhos roubados/furtados encontra-se no site da entidade: www.cbr.org.br, devido ao seu 
tamanho é difícil mantê-la nas páginas de cada edição do Boletim do CBr, no entanto, os médicos que pedirem terão seu comunicado veiculado por três meses sem qualquer custo.

para anunciar nesta coluna favor enviar seu texto com no máximo 300 caracteres, incluindo os espaços, até o 15º dia do mês anterior a edição corrente. Informações (11) 3372 4544 ou 
através do e-mail michele@cbr.org.br, aos cuidados de michele. o conteúdo expresso nos anúncios aqui publicados são de inteira responsabilidade de seus anunciantes.

S I N A L  L I V R E

χ Compro mamógrafo VMI – GE / Lorad (mesmo 
com tubo queimado); raios-x e processadoras. 
Contato: (34) 9121-4290 / E-mail: clinicaradio-
logica@terra.com.br.

χ Vendo 2 aparelhos de US em ótimo estado de 
conservação, único dono, ambos com Doppler 
colorido e 3 transdutores. Marcas: Toshiba Ne-
mio – ano 2001 – Valor: R$ 38.000,00; e Medi-
son SA 8000EX – Valor: R$ 42.000,00. Contato 
(67) 3325-2838.

χ Vende-se aparelho de tomografia computa-
dorizada – marca Siemens, modelo Somatom 
AR C, em perfeitas condições de funciona-
mento. Contato: Dr. Eduardo Godoy – tels.: 
(31) 3408-2323 / (31) 3408-2300 ou e-mail: 
edu.h.godoy@globo.com.

β Vendo aparelho de US Medison / Sonoace 
8000 SE; 3 transdutores (linear, convexo e en-
docavitário); pouco uso, com  printer e nobreak. 
Valor: R$ 60.000,00. Contatos: phanie_rodri-
gues@yahoo.com.br ou (66) 8421-4253.

β Vendo RM aberta OPEN VIVA Siemens 0,2 
tesla; possui bobinas: crânio (1), body (1) e  
extremidades (4), além de suportes e apoios 
para posicionamento; monitor LCD. Imagem de 

boa resolução; equipamento com contrato de 
manutenção. Entrar em contato com Regiane, 
no tel.: (13) 3202-1992.

β Vendem-se: MN GE Milenium, contrato ma-
nut. – a combinar; TC helicoidal GE FXI, tubo 
semi-novo 3.5mhu (3 meses de uso), contrato 
manut. – U$ 105.000,00; TC Elscint Helicat 
Flash, tubo de 3.5mhu, contrato manut. – a 
combinar; RM GE Profile IV c/ gaiola – U$ 
300.000,00. C/ Dr. Rogério (55) 3242-5007 / 
(55) 9913-9182.

β Vende-se equipamento HDI 3500 – US 
Phillips – com três sondas e em ótimo estado 
de conservação. Contato com Maria Cristina nos 
tels.: (11) 3621-3622 ou (11) 9657- 4178.

β Vendo mamógrafo Lorad M II, em ótimo es-
tado de conservação e funcionamento; acom-
panha chassis, compressores, kit magnificação. 
Valor: R$ 40 mil. Contato com Dr. Daher, pelo 
tel.: (21) 9805-0952.

β Vendem-se um aparelho de TC Picker PQS, 
semi helicoidal, tubo novo, ótimo estado de 
conservação. Valor: R$ 150.000,00; e um apare-
lho de US GE Logic 200 alfa, com 3 sondas, óti-
mo estado de conservação. Valor: R$ 25.000,00. 

Contato: Josemir (11) 4414-5094 - unimageml-
tda@uol.com.br.

β Vendo aparelho de ultrassom, marca Ultraso-
nix, modelo PO. Acompanha 3 transdutores. Apa-
relho com pouco uso, em excelente estado. Valor: 
R$ 55 mil. Envio foto se precisar. Interessados en-
trar em contato pelo e-mail: coelho.mario@clini-
imagem.com ou pelo telefone: (18) 8801-8899.

β Vendo tomógrafo Toshiba X-Vision EX (ano 
1997). Tubo atual trocado em set/08 (média de 
5/6 exames p/ dia). Em funcionamento. Nego-
ciamos em R$ (real). Contato: (51) 3224-5239.

α Vendo dois aparelhos de ultrassom, marca 
GE, modelos Logic 400 Pro e Logic 400. Acom-
panham 3 transdutores cada. Excelente estado. 
Interessados entrar em contato pelo telefone: 
(35) 9199-2802.

α Vende-se aparelho de RM, marca Siemens, 
modelo MAGNETON OPEN - 0,2T, em perfeitas 
condições de funcionamento: Contato Dr. Cezar 
Neto Tels.: (75) 2101-2900 / 2101-2915 ou e-
mail: radiolfsa@uol.com.br. 

α Clínica vende RM Contour 0.5T GE, montada 
em "cassete". Acopla-se facilmente a qualquer 

clínica/hospital. Instalação rápida e de baixo 
custo. Aparelho em pleno funcionamento em 
Linhares (ES); manut. GE há anos. C/ Dr. Hiram 
(27) 3434-0800 ou (27) 9233-0469 / e-mail: 
hiram.nogueira@multiscan.med.br. 

α Clínica vende RM Contour 0.5T GE, com 
várias bobinas. Aparelho em pleno funciona-
mento em Vitória (ES), sob manutenção GE há 
anos. Contatos: Dr. Hiram (27) 3434-0800 ou 
(27) 9233-0469 / e-mail: hiram.nogueira@
multiscan.med.br  

α Vende-se equipamento de RM aberta Mag-
netom concerto (Siemens), em perfeitas condi-
ções, funcionando sob contrato de manutenção 
desde a sua aquisição. Mais informações com o 
Sr. Jorge Morales no telefone: (21) 8857-1662.

α Vendem-se: equipam. TC - CT Max 640, com-
pleto e em perfeito funcionamento - valor: 
R$ 70.000,00 + equipam. RM, campo aberto, 
Picker, c/ todas as bobinas, 2 Schillers e estabi-
lizador - preço a combinar. C/ Dr. Germano Fle-
ming – tels.: (35) 3722-1617 / (35) 9987-1364 
/ e-mail: udipcaldas@gmail.com.

χ A Clínica de Diagnóstico por Imagem – Cli-
mag, situada em Timóteo – Vale do Aço (MG), 
necessita de médico radiologista e ultrassono-
grafista para seus serviços de diagnóstico por 
imagem. Interessados entrar em contato com 
Dr. Thiago Mosci – celular: (31) 8726-2361 ou 
e-mail: climag@climag.com.br.

β A maior empresa de Radiologia e Diagnósti-
cos por Imagem do Norte/Nordeste necessita 
de médicos Radiologistas e Ultrassonografistas 
para Fortaleza e Natal. Envio de CV aos cuida-
dos do Sr. Boni, para o e-mail: jrboni@hapvida.
com.br / Tel.: (85) 3277-4056 - Fax (85) 3277-
4047.

β Clínica de Radiologia em Cascavel (PR) ne-
cessita de médico Radiologista e/ou Ultras-
sonografista para atuar em todas as áreas da 
Radiologia. Salário a combinar. Interessados 
entrar em contato com Dr. Jaques ou Sr. Norival 
(45) 3225-2333 ou (45) 9936-9100.

β A SPX Serviços de Imagem LTDA abre vaga 
para médico ultrassonografista em suas unida-
des da zona leste de São Paulo (SP). O vínculo é 
autônomo e a remuneração por produtividade. 
Com urgência em contratar para trabalhar às 
terças e quartas. Contato: Sra. Jane – tel.: (11) 
2283-0812.

β Clínica radiológica localizada em Guaratin-
guetá (SP) procura médico radiologista com 
experiência preferencialmente em todos os 
campos da Radiologia e em equipamentos de 
ponta. Contatos e envio de CV pelo e-mail: ri-
cardoadcgomes@hotmail.com.

β A Clínica de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem Samuel Castiel Jr., em Porto Velho 
(RO), procura médico radiologista com expe-
riência em RX – US – MAMA – TC e RM, com 
boas perspectivas de ganho.  CV para o e-mail: 
samuelcastiel@bol.com.br.

β Clínica de imagem estabelecida em Brasília 
(DF), há mais de 40 anos, necessita de opera-
dor de RM para equipamento novo, modelo 
Magneton Avanto 1.5T e GE HiSpeed 1.5T. 
Salário a combinar. Telefone: (61) 3345-2397. 
Falar com Rodrigo Zimmermann.

β Clínica de Diagnósticos por Imagem, localiza-
da no Norte do Paraná, procura por médico (a) 
radiologista/ultrassonografista. Remuneração 
por produtividade. Entrar em contato com An-
dreza, pelo tel.: (43) 3523-2285.

β URGENTE – médicos ultrassonografistas – 
temos vagas para agendas na região do ABC. 
Ótimas oportunidades e remuneração a com-
binar. Contato: Vanessa ou Dra. Sandra. Tele-

fones: (11) 4438-0650 / 4437-2489. E-mail: 
gobbo.papa@uol.com.br.

β Departamento de RDDI da Santa Casa de 
Misericórdia de Passos - MG / Hospital do 
Câncer, necessita de médico radiologista com 
título pelo CBR/AMB. Atuação: RM, TC, USG, 
RX e Mamo. Contato: (35) 3529-1410. CV p/ Dr. 
Luciano: luferadiol@yahoo.com.br.

α Serviço de Diagnóstico por Imagem situado 
em Porto Velho (RO) procura radiologista (RX, 
USG, MM, DO e TC) e ultrassonografista (Geral 
e/ou Doppler) para compor grupo com boas 
perspectivas salariais e profissionais. Contato: 
Dr. Cláudio, tel.: (69) 9982-9928 / e-mail: cdri-
magem@gmail.com.

α Clínica de Diagnóstico por Imagem em Ara-
çatuba (SP) necessita de ultrassonografista 
com experiência em Ginecologia Obstétrica e 
Medicina Fetal, com Título de Especialização 
pelo CBR. Informações c/ Sílvia (18) 3607-2263 
ou e-mail: amfaracatuba@terra.com.br.

α Clínica de DI em Criciúma (SC) está selecio-
nando radiologista c/ Título do CBR. Áreas de 
Radiologia Geral, Contrastada, MM, TC Multis-
lice e US. De 2ª a 6ª, sem plantões. Valores a 
combinar, podendo ser parte fixa e variável. 
Contatos c/ Cleonice ou Dr. Domingos: (48) 

3461-0802 / 3461-0800 – e-mails: urc.cri@
terra.com.br / dvsimon@terra.com.br.

α Centro de Diagnóstico em São Paulo admite 
médicos radiologistas e ultrassonografistas. Os 
interessados poderão enviar CV através do e-
mail: adm@cedacmedicinadiagnostica.com.br.

α Clínica de Radiologia em Ceilândia (DF) con-
trata médicos radiologistas com experiência 
em Ecografia Geral e Doppler, MM e Densito-
metria para 20 horas semanais, com carteira 
assinada e remuneração mensal fixa. Contatos 
e CV através do e-mail: ceilandia.diagnosti-
cos@gmail.com.

α Grupo de radiologistas procura novo inte-
grante para atuar em todos os campos (RX, US, 
TC  e RM). Cidade do interior do Rio de Janeiro, 
com aproximadamente 200 mil habitantes. 
Contrato por produtividade. Contatos: Dr. Leoni 
(22) 9962-3802/ Deiselene (22) 2528-8480 ou 
e-mail: deiseexa@hotmail.com.

α Clínica de RDDI localizada em Arapongas (PR) 
procura radiologista p/ trabalhar nas áreas de 
Radiologia Convencional, MM, US, TM e, fu-
turamente, RM. Para mais informações entar 
em contato com Sra. Ana Claudia, em horário 
comercial, pelo telefone (43) 3274-0550.
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