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Se a propaganda é a alma do negócio em se tratando da publicidade, a 

divulgação é a essência dos eventos, quando se organiza e realiza jornadas e 

congressos científicos. Sem isso, não se pode esperar a participação massiva 

dos médicos, residentes e acadêmicos. Assim, a matéria de Capa dessa edição é dedicada ao XXXVIII Congresso 

Brasileiro de Radiologia, que acontecerá em conjunto com a VII Jornada 

Sul de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, no Centro de Convenções da 

PUC, em Porto Alegre (RS), durante os dias 09 a 11 de outubro de 2009, 

antes do feriado de 12 de outubro, que cairá em um domingo. 
O folder com a programação preliminar científica chegará em breve e conte-

rá todas as informações importantes para sua inscrição e planejamento.
Outro destaque para os leitores está na página Atualização, na qual a  

Comissão Nacional de Qualidade em Mamografia do CBR em conjunto 

com o INCA preparou um artigo explicativo de como será a implantação do 

SISMAMA nos serviços credenciados pelo SUS. Além disso, o Boletim do CBR tem notas sobre as atividades das comissões 

de qualidade de US, TC e RM; da ABCDI, entre outras. 
Não deixe de ler!

Renata DonaduzziEditora do BolEtim do CBr

CBR09 tem programa científico preliminar

Editorial
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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

Sociedade Alagoana de Radiologia
Presidente: Dr. Luís Alberto Rocha
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: Dra. Maria Noel Rigoli Paiva Said
Av. Joaquim Nabuco, 2198 - Centro - 69000-080 - Manaus – AM
Tel/Fax: (92) 2123-1900 - E-mail: cimedica@uol.com.br 

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@ism.com.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. Francisco Cláudio Teixeira Bezerra
Av. Santos Dummont, 2626 – S 315 - Aldeota - 60150-161 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3244-1320 – Fax: (85) 4012-0443 - E-mail: soceara@gmail.com 

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 
SEPS 713/913 - Bloco E - Sala A - Asa Sul - 70390-135 - Brasília – DF
Tel/Fax: (61) 3245-2501 - E-mail: soc.radiologia@yahoo.com.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. Marcelo E. Montandon Jr.
Rua 9, nº 1.278 Sl. 8 e 9 - Setor Oeste - 74120-010 - 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 Antonio Maria Coelho, 2782 - 79002-220 - Campo Grande – MS 
Tel: (67) 3025-1666 - Fax: (67) 3325-0777 - E-mail: ssri@brturbo.com.br 

Sociedade Paraense de Radiologia
Presidente: Dr. José Acúrcio G. Cavalleiro de Macedo
Passagem Bolonha, 134 -Palacete Médico- Nazaré-66053-060- Belém – PA
Tel: (91) 3223-4289 - Fax: (91) 3223-4055 - E-mail: spar@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

Sociedade Sergipana de Radiologia
Presidente: Dr. André Luiz Passos
Rua Guilhermino Rezende, 426 - São José - 49020-270 - Aracaju – SE
Tel: (79) 3043-2842 - Fax: (79) 3214-0815   
E-mail: soserad@hotmail.com

Sociedade Espírito-santense de Radiologia
Presidente: Dr. Leonardo Portugal Amaral 
Rua Antônio Gil Veloso, 3300 – Ap. 302 - 29043-235 - Vitória – ES
Tel: (27) 2104-0302 – E-mail: leonardo.amaral@bioscan.med.br 

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

PABX: +55 (11) 3372 4544 • FAX +55 (11) 3285 1690 • TÍTULO DE ESPECIALISTA/RESIDÊNCIA MÉDICA/EXAMES 

DE SUFICIÊNCIA/JURÍDICO/ADMISSÃO DE SÓCIOS: Gislene, (11) 3372-4543, secretaria@cbr.org.br • 

DEPARTAMENTO FINANCEIRO/CONTAS A RECEBER: Sueli, (11) 3372-4546, financeiro@cbr.org.br ou cbr@

cbr.org.br • QUALIDADE (Mamo, US, TC, RM): Susan, (11) 3372-4542, selos@cbr.org.br • REVISTA RB/ABCDI: 

Adriana, (11) 3372-4541, secretariaeditorial@cbr.org.br ou abcdi@abcdi.com.br • BOLETIM CBR/IMPRENSA/

CLASSIFICADOS: Renata, (11) 3372-4549, boletimcbr@cbr.org.br • SoBRICE: Larissa, (11) 3372-4547, 

secretaria@sobrice.org.br • RECEPÇÃO: cbradiol@cbr.org.br • 
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Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem, entidade sem fins lucrativos 
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Cumprindo a missão do CBR
Quase concluídas, neste ano, as etapas 

das Jornadas Regionais, após a realização 
em Campo Grande (MS) da VII Jornada 
Centro-Oeste de Radiologia. Pudemos 
sentir que o CBR está alcançando os obje-
tivos de levar o conhecimento científico 
para os associados de todas as socieda-
des filiadas, em suas regiões, evitando-se, 
assim, o deslocamento para os grandes 
centros, o que encarece e muitas vezes 
inviabiliza a participação de cada um.

Além da atualização científica neces-
sária, a realização das atividades regionais 
propicia a participação dos médicos inte-
ressados com menor investimento e com 
a mesma qualidade técnica oferecida nos 
grandes eventos do país.

O CBR segue até o final do ano com 
a promoção dos cursos de reciclagem em 
todo o país, os quais são oferecidos prati-
camente todos os finais de semana. 

Agora no mês de julho, ocorrerá 
entre os dias 23 e 25 na cidade do Rio 
de Janeiro o Simpósio Internacional de 
Radiologia Pediátrica no Hotel Wind-
sor e, concomitante a este, a VII Jornada 
Sudeste promovida pela Sociedade Esta-
dual, ambos com programação ricamente 
elaborada por seus organizadores.

O Congresso Brasileiro que se reali-
zará em Porto Alegre, entre os dias 9 e 11 
de outubro, está com a programação cien-
tífica totalmente elaborada, confirmação de 
professores estrangeiros e nacionais, partici-
pação na exposição comercial das principais 
empresas ligadas às especialidades que o 
CBR congrega. Enfim, esperamos a confir-
mação da presença de todos no Congresso, 
cujas inscrições agora se encontram abertas 
a todos os interessados.

 Convoco também a todos os associa-
dos para a participação nas assembleias de 
nossa categoria, inclusive, na que prevê 
reforma estatutária para mudança de 
endereço da nossa sede e outras pequenas 
adaptações e que será realizada durante 
o Congresso Brasileiro, em Porto Alegre, 
em outubro próximo.

Cabe-me também informar aos 
nossos associados, que o livro do AVR 
está pronto, estando agora em correção 

ortográfica e será lançado também por 
ocasião do nosso Congresso.

O curso virtual de ultrassom também 
está em fase final de elaboração e breve-
mente estará disponível. 

Infelizmente tivemos problemas na 
primeira tentativa da implantação da biblio-
teca virtual, e estamos fazendo a devida 
correção, para voltarmos a oferecer esta 
importante ferramenta de atualização, com a 
assinatura das principais revistas do mundo, 
e que todo associado poderá utilizar.

As atividades científicas do CBR 
são muito intensas, procurando atender 
a todas as regiões e as expectativas dos  
associados.

Informo ainda que novo site do CBR 
está em desenvolvimento, assim como 
novo programa de gerenciamento contá-
bil, financeiro e funcional  também será 
implantado em nossa instituição. Espe-
ramos com isso ter um aperfeiçoamento 
gerencial, maior e melhor controle de 
todas as atividades e movimentações 
financeiras do Colégio.

Quando da implantação do novo site, 
todas as Filiadas que mantêm convênio 
com o CBR terão um portal de divulgação 
que poderá ser atualizado remotamente, e 
assim permitir que os seus filiados estejam 
acompanhando e participando das ativi-
dades de sua sociedade.

Aqueles que desejarem informações 
específicas sobre estas ou outras ações da 
Diretoria ou oferecerem sugestões para as 
mesmas podem entrar em contato conosco 
que serão muito bem-vindos.

Os trabalhos do Comitê de Valorização 
Profissional se acham em fase adiantada 
e esperamos que bons frutos brevemen-
te possam ser colhidos. O sucesso deste 
trabalho somente será possível se houver 
interesse de todos os nossos associados, 
para colaborar e difundir este movi-
mento, e nos colocar no lugar que 
somos merecedores dentro da 
cadeia de atendimento de 
todos os pacientes.

Nós todos somos cons-
cientes que participamos 

Dr. Sebastião Cezar Mendes Tramontin
PRESIDENTE DO CBR

ativamente não somente no diagnóstico, 
assim como, na conduta e seguimento 
das patologias propiciando importante 
economia aos hospitais, pacientes e planos 
de saúde, e não podemos esquecer que 
temos também o direito de sermos digna-
mente remunerados e reconhecidos.

Esta é a oportunidade que temos através 
de ações e ideias para mostrar a todos que 
há mais de uma década não temos atualiza-
ções em nossos honorários, ao passo que os 
planos de saúde repassaram aos pacientes 
mais de 300% em suas tabelas. 

Não podemos retroceder cienti-
ficamente ou deixarmos de dispor de 
tecnologia de ponta por não conseguirmos 
atualizar nossos equipamentos por desin-
teresse daqueles que nos remuneram de 
maneira insuficiente pelos serviços que tão 
bem oferecemos. Por isso a importância da 
participação de todos.

Um grande abraço,
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Julho

3 e 4

Tórax, Fortaleza/CE

3 pontos na CNA

Informações:

Sociedade Cearense de Radiologia

(85) 3244-1320 – soceara@gmail.com 

10 e 11

Doppler, Belo Horizonte/MG

3 pontos na CNA

Informações:

Sociedade de Radiologia e DI de Minas 

Gerais

(31) 3273-1559 – srmg@srmg.org.br 

17 e 18

Mama, Salvador/BA

3 pontos na CNA

Informações:

Sociedade de Radiologia da Bahia

(71) 3237-0190 – sorba@veloxmail.com.br 

23 a 25

VII Jornada Sudeste de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem e

Simpósio Internacional de Radiologia 

Pediátrica (CNA 15 pontos)

Hotel Windsor Barra – Rio de Janeiro – RJ 

Inf.: (21) 2286-8877 – sbrad@ism.com.br 

31 a 02/08

XIII Curso de Atualização em Imagem da SPR 

“Prof. Dr. Feres Secaf” 

Maksoud Plaza Hotel – São Paulo – SP

Inf.: (11) 3284-3899 – www.spr.org.br  

E-mail: radiol@spr.org.br 

Agosto 
07 e 08

Doppler, Recife/PE

3 pontos na CNA

Informações:

Sociedade de Radiologia de Pernambuco

(81) 3423-5363 – contato@srpe.org.br 

14 e 15

Medicina Interna, Curitiba/PR

3 pontos na CNA

Informações:

Sociedade de Radiologia e DI do Paraná

(41) 3568-1070 – sradiolpr@onda.com.br 

14 e 15

Tórax, Natal/RN

3 pontos na CNA

Informações:

Sociedade de Radiologia do Rio Grande 
do Norte

(84) 4008-4707 – radiologia@srrn.org.br 

21 e 22

Urorradiologia, Maceió/AL

3 pontos na CNA

Informações:

Sociedade Alagoana de Radiologia

(82) 3223-3463 – larocha21@oi.com.br 

29 

Ginecologia e Obstetrícia, Cuiabá/MT

3 pontos na CNA

Informações:

Sociedade Mato-grossense de Radiologia 

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

28 e 29

USGO, Porto Alegre/RS

3 pontos na CNA

Informações:

Associação Gaúcha de Radiologia

(51) 3339-2242 – info@sgr.org.br 

28 e 29

Músculo Esquelético, São Luís/MA

3 pontos na CNA

Informações:

Sociedade Maranhense de Radiologia

(98) 3221-4181 – smradiologia@hotmail.

com 

28 a 30

Prova Prática para Título de Especialista e 

Certificado de Área de Atuação do CBR/AMB

Maksoud Plaza Hotel – São Paulo – SP

Inf.: (11) 3372-4544 – www.cbr.org.br – 

E-mail: secretaria@cbr.org.br

Setembro

04 e 05 

Manaus/AM

3 pontos na CNA

Informações:

Sociedade de Radiologia e DI do Amazonas

(92) 2123-1900 – cimedica@uol.com.br 

18 e 19

USGO, Florianópolis/SC

3 pontos na CNA

Informações:

Sociedade Catarinense de Radiologia

(48) 3222-0376 – scr@scr.org.br 

18 e 19

Neuro, Campo Grande/MS

3 pontos na CNA

Informações:

Sociedade Sul-Mato-Grossense de 

Radiologia e Imaginologia – (67) 3325-0777 

– ssri@brturbo.com.br 

18 e 19

Doppler Vascular, Paraíba/PB

3 pontos na CNA

Informações:

Sociedade de Radiologia da Paraíba

(83) 3221-8475 – radpb@srpb.org.br 

18 e 19

Brasília/DF

3 pontos na CNA

Informações: 

Sociedade de Radiologia e DI de Brasília – 
(61) 3245-2501 – soc.radiologia@yahoo.
com.br 

Outubro
09 a 11

XXXVIII Congresso Brasileiro de Radiologia e

VII Jornada Sul de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem (CNA 20 pontos)

Centro de Convenções da PUC – Porto 
Alegre – RS 

Inf.: (11) 3372-4544 – cbradiol@cbr.org.br 

Site oficial: www.congressocbr.com.br 

23 e 24

Urorradiologia, Fortaleza/CE

3 pontos na CNA

Informações:

Sociedade Cearense de Radiologia – (85) 
3244-1320 – soceara@gmail.com 

30 e 31

USGO, Aracaju/SE

3 pontos na CNA

Informações: Sociedade Sergipana de 
Radiologia – (79) 3043-2842 – soserad@
hotmail.com 

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem

Reciclagem
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O P I N I ã O

Está chegando o tempo de um novo 

congresso brasileiro, ponto de encontro 

da radiologia nacional. Para este ano o 

CBR escolheu para sediar sua principal 

atividade científica a cidade de Porto 

Alegre, capital do Rio Grande do Sul. 

De 9 a 11 de outubro é o momento de 

reciclar seus conhecimentos, se atualizar 

com as novidades das nossas especiali-

dades e, ao mesmo tempo, reencontrar 

seus amigos e colegas. Desta vez sob a 

conhecida tradição gaúcha: o churrasco, 

o chimarrão e os vinhos.

A comissão científica tem se dedi-

cado em montar um grande programa. 

Importantes nomes da radiologia brasi-

leira e mundial estarão presentes. Serão 

em torno de 100 professores explanan-

do sobre mais de 300 temas e, ainda, 10 

cursos, abrangendo todas as áreas dos 

diagnósticos por imagem. 

Por outro lado o espaço de convi-

vência, habitual nos encontros anuais, 

está mantido e será coroado com uma 

festa com todo o folclore gaúcho. Até 

30 de junho, o número de inscritos 

já ultrapassava a 1200, o que por si só 

significa sucesso garantido. Mas, ao 

mesmo tempo, tem surpreendido o inte-

resse de expositores, estes já ocuparam 

praticamente todos os espaços dispo-

nibilizados e certamente pela primeira 

vez, em razão da proposta de organi-

zação do local, algumas empresas não 

poderão participar.

Os trabalhos científicos mantêm 

os modelos adotados pelo CBR: temas 

livres e painéis eletrônicos, com prazo 

final de inscrição em 30 de julho. Estes 

dois formatos permitem uma importan-

te redução do custo pessoal dos autores 

para confecção, mas mais importante, 

em relação aos painéis eles serão libe-

rados pela internet e permanecerão 

acessíveis aos que não tiveram a opor-

tunidade de viajarem para Porto Alegre.

O Congresso, ao ocorrer em outubro, 

também se torna a época ideal para você 

rever seus pontos para efeitos de atua-

lização profissional, a qual vem a cada 

dia ganhando novo contexto dentro da 

sociedade brasileira. Para os especialistas 

o evento premia, via Comissão Nacional 

de Acreditação da Associação Médica 

Brasileira e Conselho Federal de Medi-

cina um quantitativo de 20 pontos para 

as seguintes áreas: Radiologia e Diag-

nóstico por Imagem, Ultrassonografia 

Geral, Medicina Nuclear, Radiologia 

Intervencionista, Neurorradiologia e 

Mamografia e, ainda, 10 pontos para 

Ultrassonografia em GO, Ecografia 

Vascular e Angiorradiologia.

Além de todos os argumentos cien-

tíficos, uma viagem ao Rio Grande do 

Sul é sempre agradável, pois, propicia 

uma excelente ocasião de um turismo 

regional inigualável.

O congresso brasileiro vai ao extremo 
sul e será acompanhado de toda 
tradição gaúcha

é a bola da vez
Porto Alegre

Dr. Aldemir Humberto Soares
dirEtor rEsponsávEl pElo BolEtim do CBr
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ComuniCado importante

Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Srs. Associados do 

COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLO-
GIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, 
CNPJ/MJ Nº 62.839.691/0001-79, a se 
reunirem na sede do XXXVIII Congresso 
Brasileiro de Radiologia, que terá lugar na 
cidade de Porto Alegre/RS, na PUC/RS, 
no dia 10 de outubro de 2009, às 14:40 
horas em primeira convocação e às 15:10 
horas em segunda convocação, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA:

a)  Apresentação do relatório de atividades 
da diretoria - gestão 2008/2010;

b)  Parecer do conselho consultivo sobre 
relatório da auditoria contábil; 

d) Assuntos gerais.

São Paulo, 4 de junho de 2009.

Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os Srs. Associados do 
COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLO-
GIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, 
CNPJ/MF Nº 62.839.691/0001-79, a se 
reunirem na sede do XXXVIII Congresso 
Brasileiro de Radiologia, que terá lugar na 
cidade de Porto Alegre/RS, na PUC/RS, no 
dia 11 de outubro de 2009, às 11:20 horas, 
em primeira convocação, e às 11:50 horas 
em segunda convocação, a fim de delibera-
rem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
Reforma Estatutária.

São Paulo, 4 de junho de 2009.

No dia 27 de maio de 2009, na sede do CBR, em São Paulo (SP), foi realiza-
da a reunião do Comitê de Valorização Profissional (CVP) com os seguintes 

componentes: Drs. Sebastião Tramontin, Alfredo Wallbach, Fernando Alves Moreira, 
Cássio Gomes dos Reis Jr., Henrique Carrete Jr., Oscar Defonso, Tufik Bauab Júnior, 
Carlos Alberto Ximenes, e Sr. Marcos Villanova (marketing).

A pauta foi aberta para a discussão de todos os presentes a respeito da segunda 
fase da campanha que foi deflagrada durante a JPR’2009 e intensificada no mês de 
junho, com a Capa do Boletim do CBR dedicada ao assunto. Os presentes foram 
informados que será elaborado um discurso padrão para as lideranças regionais e 
nacionais conversarem com a mídia.  A empresa de marketing esta trabalhando 
com a divulgação externa do movimento, enquanto o departamento de comunica-
ção do CBR esta cuidando da parte interna, ou seja, conscientizando o associado da 
importância da sua participação. Outras ações serão implementadas, mas tudo com 
um planejamento estratégico para atingir a opinião pública no momento certo.

Um anúncio foi preparado para ser veiculado em nossas publicações oficiais e 
se alguém tiver interesse pode pedir pelo e-mail: boletimcbr@cbr.org.br que será 
encaminhada a arte a fim de que possa divulgar em seu serviço/clínica. 

CVP prepara segunda fase da Campanha

Depois de longos 15 anos, Recife 
volta a ser uma das capitais a 

realizar a fase teórica da prova de 
Título de Especialista do CBR. A 
prova ocorreu no dia 07 de junho 
de 2009, no Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Pernambu-
co, sem intercorrências, com início 
e término no tempo previsto tendo 
sido coordenada pelo Dr. Luiz Carlos 
Ferrer, vice-presidente do CBR – Região Nordeste. 

A equipe local foi composta pelos Drs. Antonio Carvalho, presidente da SRPE; 
Adonis Manzella, Claudia Fontan, Edison Barros, Paulo Borba Filho e Silvio Litvin, 
todos membros da diretoria executiva da Sociedade e contou com a inestimável cola-
boração do Sr. Urbano Rogério, secretário desta entidade. 

Do total de 56 inscritos, sendo 19 candidatos para radiodiagnóstico, 13 para 
ultrassom geral e o restante para as demais áreas (ecografia vascular com Doppler, 
ultrassom em GO, mamografia, radioterapia, medicina nuclear, radiologia interven-
cionista e neurorradiologia) apenas um candidato não compareceu.  

Prova de Título do CBR em Recife
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O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem (CBR) comunica aos seus associados, quites 
com as suas semestralidades, que eles se tornaram 

sócios internacionais da Sociedade Espanhola de Radiologia 
Médica (SERAM). Num acordo entre as entidades serão ofere-
cidos diversos benefícios, incluindo o livre acesso ao material 
científico e educativo da SERAM. Conheça-os a seguir: 

• Consideração como Sócio Internacional da SERAM;

•  Acesso gratuito aos conteúdos de formação radiológica e 
educativa (pôsteres eletrônicos, monografias em formato 
digital) da SERAM;

•  Acesso gratuito aos conteúdos profissionais (guias de 
prática clínica, normativas, certificados e documentos de 
consenso) da SERAM;

•  Acesso gratuito às revistas da SERAM em seu formato 
eletrônico (Radiología, Diagnóstico por la Imagen);

•  Desconto em todas as atividades científicas da SERAM 
(congressos, cursos e simpósios);

•  Desconto na aquisição de suas publicações (revistas impressas, 
livros e monografias).

•  Descontos em cursos e atividades virtuais (on-line) que a 
SERAM vir a organizar.

Assim, o CBR terá a possibilidade de considerar a revista 
Radiología como sendo uma de suas publicações oficiais, 
divulgar suas atividades científicas nos meios de comunica-
ção da SERAM, manter um link no site, e estabelecer uma 
parceria na coordenação dos cursos de educação continuada, 
com a indicação de nome de palestrantes, além de participar 
mais ativamente da sociedade.

Acordo CBR e SERAM 
traz benefícios 

No dia 06 de junho de 2009, sábado, a Comissão de 
Eventos do CBR reuniu-se com a Diretoria da entidade 
em sua sede, em 
São Paulo (SP), 
às 9 horas, para 
tratar dos seguintes 
assuntos em pauta: 
leitura da ata da 
reunião realizada 
na JPR’2009, rela-
tório de inscrições 
e planta comercial 
do CBR09, fixa-
ção da sede do 
Congresso, Jorna-
da Norte-Nordeste, Regulamento e Manual da Comissão de 
Eventos, Propostas de eventos para 2010, e Assuntos Gerais.

Participaram da reunião os Drs. Sebastião Tramontin, 
Luiz Augusto Gadia Gabure, Henrique Carrete Jr., Fernando 
Aves Moreira, Aldemir Humberto Soares, Adelson André 
Martins, Manoel Aparecido Gomes da Silva, Antonio Carlos 
Matteoni de Athayde e Ênio Rogacheski.

Após a leitura da ata os presentes discutiram sobre o 
CBR09 que já esta com 529 inscritos, nas categorias de 
sócios, não-sócios, residentes/especializandos, estudante de 
medicina, técnico/tecnólogo e estudante técnico/tecnólogo 
e mais de 1500 m2 de área vendida para a feira comercial com 
15 empresas presentes. Quanto à fixação em alguma cidade 
para ser a sede dos próximos Congressos ficou decidido a 
realização de uma lista com critérios mínimos que todas as 
cidades interessadas deverão cumprir para poder concorrer.

A divulgação das datas dos eventos oficiais do CBR deve 
ocorrer sempre durante o Congresso Brasileiro antecedente 
para que todos possam se programar e agendar as jornadas 
regionais, aumentando a frequência dos participantes. Além 
disso, a data deverá ser sempre a mesma, como acontece no 
Congresso. Por exemplo: JPR em maio, Centro-Oeste em 
junho, Norte-Nordeste em julho, Sudeste em agosto, Sul em 
setembro. Foram recebidas sugestões para o regulamento e o 
manual foi entregue para que todos possam ler com calma e 
opinar em próxima reunião.

As propostas para os eventos de 2010 estão sendo analisa-
das pela Comissão e as respostas serão enviadas diretamente 
aos responsáveis. As cidades que não tiverem condições de 
abrigar um congresso ou jornada regional deverão ser 
contempladas com os Cursos de Reciclagem para atuali-
zação científica dos seus associados, além de ocorrer uma 
divisão mais igualitária dos lucros entre as sociedades regio-
nais, conforme decisão da Diretoria do CBR. 

Mudanças à vista nos 
eventos oficiais do CBR
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Participaram no dia 27 de maio de 2009, da reunião da Comissão 
Nacional de Qualidade em Tomografia Computadorizada os 
Drs. Arnaldo Lobo, Carlos Alberto Martins de Souza, Giuseppe 

D’Ippolito, Jorge Yokoshi e Luciana Costa.

Os assuntos da pauta foram os seguintes: revalidações (7), sendo que 
4 clínicas receberam a aprovação, 2 ficaram pendentes e uma não foi apro-
vada; também responderam aos pareceres enviados por e-mail e gerais. 
Assim, ficou estabelecido pela comissão que todas as clínicas que envia-
rem a documentação para o Programa de Qualidade em TC, além dos 
exames em filmes terão que mandá-los também em CD.

Os integrantes da Comissão de Qualida-
de em Ressonância Magnética do CBR, 

Drs. Arnolfo de Carvalho Neto – coordenador, 
Abdalla Skaf, Emerson Leandro Gasparetto, 
Henrique Carrete Jr., Roberto Blasbalg e Roberto 
Côrtes Domingues, fizeram a primeira reunião 
virtual no dia 16 de junho de 2009, com o apoio 
do Servidor da UERJ.

A experiência deu tão certo que foi possível 
até analisar os exames enviados pelas clínicas 
para o programa de qualidade, sendo que das 
2 que pediram nova inscrição, apenas uma foi 
aprovada. 

A intenção da Diretoria do CBR é a realização 
das reuniões de comissões de qualidade, em 
que os componentes sejam de diversos estados 
do país, acontecer de forma virtual, poupando 
tempo e despesas. A melhor maneira encontrada 
pelo departamento de informática do CBR foi 
através de um programa que disponibiliza uma 
sala virtual. 

Então, após o recebimento do material 
das clínicas pelos Correios e na hora marcada, 
todos os médicos se conectaram e entraram 
nesse ambiente, que dispões de vídeo, voz e 
chat tornando a reunião bastante interativa. Será 
necessário no futuro que todos os participan-
tes das reuniões virtuais atendam os seguintes 
requisitos mínimos: possuir instalado o Adobe 
Flash Player, caso não o tenha; conexão banda 
larga mínima de 128Kbps; HeadSet ou caixa de 
som; e WebCam.

De acordo com o Dr. Arnolfo, a comissão 
de RM pretende realizar três reuniões por mês, 
uma presencial e duas virtuais. Tomando o 
cuidado para que todos recebam com bastante 
antecedência os exames que serão analisados e 
obedeçam a uma pauta prévia.  

 Se quiser participar ou saber mais sobre 
os Programas Nacionais de Qualidade do CBR 
entre em contato com Susan no tel: (11) 3372-
4542, envie um e-mail para selos@cbr.org.br ou 
acesse a página do CBR: www.cbr.org.br, clicando 
em Programas de Qualidade.

Teste de reunião 
virtual com a 
Comissão de RM

No dia 22 de maio de 2009, a Comissão Nacional de Qualidade em 
Ultrassonografia do CBR reuniu-se, na sede do CBR, para discutir a 
seguinte pauta de assuntos: Boletim da Comissão de US, novas inscrições 
no programa, revalidação de clínicas/serviços, análise e parecer enviados 
por e-mail ou correspondência, além dos assuntos gerais.

Estiveram presentes os doutores: Maria Cristina Chammas - coorde-
nadora, Andréa Cavalanti Gomes, Andréa Papini, Alessandra Caivano, 
Antonio Carlos Matteoni de Athayde, Carlos Roberto Maia, Domingos 
José Correia da Rocha, Peter Célio Françolin, Renato Ximenes, Sérgio 
Kobayashi e Túlio Macedo.

Foi decidido que o Boletim da Comissão de Ultrassonografia voltará 
a circular e será dividido em partes, por isso cada membro da comissão se 
prontificou a escrever sobre um tema. Com relação à prova prática, será 
encaminhada uma carta padrão para as empresas solicitando 2 aparelhos 
de cada uma para o empréstimo e os membros deverão trazer três casos 
para a elaboração das questões. Também avaliaram as clínicas para o certi-
ficado de qualidade e responderam os pareceres.

COMISSÃO DE US realiza 
reunião com integrantes de 
todo o país

C B R  E M  A ç ã O

Comissão de TC recebe novas 
inscrições e faz revalidações
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N
o dia 07 de junho de 2009, 
o Colégio Brasileiro de 
Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem (CBR), com o 
auxílio de sete de suas regio-

nais localizadas nas cidades de: Belém, 
Recife, Brasília, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Curitiba, promoveu 
a primeira fase dos Exames de Suficiência 
para Concessão de Título de Especialis-
ta e Certificado de Área de Atuação do 
CBR/AMB.

Os Títulos de Especialista em 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 
Diagnóstico por Imagem com Atuação 
Exclusiva em Ultrassonografia Geral, 
Radioterapia, Medicina Nuclear, Diagnós-
tico por Imagem com Atuação Exclusiva 
em Radiologia Intervencionista e Angior-
radiologia; e os Certificados de Área de 
Atuação em Ultrassonografia em Gineco-
logia e Obstetrícia, Ecografia Vascular com 
Doppler, Mamografia, Neurorradiologia 
– Diagnóstica/ Terapêutica e Densitome-
tria Óssea foram pleiteados por mais de 
1.000 candidatos.

C B R  E M  A ç ã O

Prova Teórica 
foi realizada 
em sete 
capitais 
simultâneas

CRONOGRAMA GERAL
•  03/07/2009 - Divulgação dos 

Resultados das Provas Teóricas 

•  31/07/2009 - Divulgação dos horários 
das provas práticas 

•  28, 29 e 30/08/2009 - Aplicação das 
Provas Práticas 

•  28/09/2009 - Divulgação dos 
Resultados finais 

•  29 e 30/09/2009 - Período dos 
Recursos contra o Resultado Final 

A Comissão de Admissão e Titu-
lação do CBR – gestão 2008/2010; 
composta pelos seguintes membros: 
Drs. Renato Antonio Sernik – coordena-
dor, Dolores Bustelo – Pediatria, Linei 
Urban – Mamografia, Artur da Rocha 
Correa Fernandes – Músculo Esquelético, 
Giuseppe D’Ippolito – Digestivo, Maria 
Cristina Chammas – US/USGO/EVD, 
Dante Luiz Escuissato – Tórax, Francis-
co da Silva Maciel Jr. – Neurorradiologia, 
Paulo Biaso Villar do Valle – Rotinas e 
Procedimentos em DI; agradece o envio 
das questões para a primeira fase da 
prova e a colaboração de todos os profis-
sionais e funcionários das sociedades 
regionais e do CBR na organização e 
execução do exame. 

A segunda fase acontecerá no período 
de 28 a 30 de agosto próximo, somente 
na cidade de São Paulo (SP), no Hotel 
Maksoud Plaza, localizado na Alameda 
Campinas, 150. Na ocasião haverá prova 
da CNEN e prática para os candidatos ao 
Título de Especialista em Radioterapia e 
Medicina Nuclear. Os demais farão apenas 

a prova prática composta por bancas de 
áreas específicas para cada especialidade.

No final deste mês, o CBR enviará as 
convocações para os candidatos aprova-
dos na fase teórica, e aos 60 que foram 
liberados e se inscreveram no prazo, infor-
mando o local, data e horário da prova. 
Além da correspondência estará disponí-
vel no site do CBR: www.cbr.org.br todas 
as informações necessárias. 
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Nos dias 29 e 30 de maio de 2009, 
foi realizada a XXII Jornada 
Norte-Nordeste de Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem, no Hotel Starfish 
Ilha de Santa Luzia Resort, na cidade de 
Aracaju (SE). O evento teve a organização e 
realização do Colégio Brasileiro de Radio-
logia e Diagnóstico por Imagem (CBR) 
e da Sociedade Sergipana de Radiologia 
(SOSER).

Para os participantes que possuem 
o Título de Especialista em Radiologia 
e Diagnóstico por Imagem ou Ultrasso-
nografia Geral a Comissão Nacional de 
Acreditação da AMB/CFM oferecerá 
15 pontos no processo de atualização 
profissional.

A Jornada Norte-Nordeste reuniu 246 
médicos e residentes da especialidade, 
sendo divididos por estado como segue: 
Alagoas (20), Amazonas (3), Amapá (1), 
Bahia (65), Ceará (6), Distrito Federal 
(1), Goiás (1), Maranhão (4), Pará (2), 
Paraíba (13), Pernambuco (14), Piauí 
(2), Rio de Janeiro (4), Sergipe (96) e São 

E S P E C I A l

Jornada 
Norte-
Nordeste 
2009 contou 
com mais de 
300 pessoas

Paulo (14). Foram 13 membros do dia, 11 
professores convidados, representantes de 
empresas que participaram da feira técni-
co-comercial que nesta edição contou 
com 9 das principais empresas do setor 
que mostraram seus equipamentos, servi-
ços e produtos. Além de mais 40 pessoas 
no staff que fizeram parte das equipes da 
MEP Eventos, Montagem de Estandes, 
Áudio & Vídeo, Atração Musical, Fotó-
grafo e Filmagem. Num total geral de mais 
de 300 pessoas.

A Comissão Organizadora e Cien-
tífica convidou 11 professores, sendo 
eles: Drs. Ayrton Roberto Pastore (SP),  
Antonio Carlos Matteoni de Athayde 
(BA), Domingos José Correia da Rocha 
(AL), Giuseppe D’Ippolito (SP), João 
Luiz Fernandes (BA), Luiz Antonio Bailão 
(SP), Luiz Celso Hygino da Cruz Júnior 
(RJ), Manoel de Souza Rocha (SP), 
Nestor de Barros (SP), Norma Maranhão 
(PE) e Renato Antonio Sernik (SP).

A programação científica foi de alto 
nível com palestras, painéis convencionais 

e o curso Tutorial BI-RADS. Os temas do 
encontro foram sobre Ultrassonografia 
em Ginecologia e Obstetrícia, Medicina 
Interna, Músculo Esquelético/Neuro, 
Ultrassonografia Geral e Mama. Veja em 
seguida um resumo do evento.

No primeiro dia, 29 de maio, sexta-
feira, aconteceram 12 palestras sobre 
Ultrassonografia em Ginecologia e Obste-
trícia, mais 12 sobre Medicina Interna, 
6 de Músculo Esquelético e outras 6 
de Neuro. A abertura oficial da Jornada 
aconteceu na Sala Barra dos Coqueiros e 
começou às 18h30. Primeiramente o Dr. 
André Luiz Passos, presidente da SOSER, 
fez um discurso em que agradeceu ao CBR 
e à presença de todos dizendo as seguintes 
palavras: “Sabemos que sem o CBR esta 
Jornada não ocorreria e ela foi feita para 
vocês, pois criamos um objetivo e fizemos 
de tudo para alcançá-lo. Como representan-
te da sociedade regional, devo defender os 
nossos associados sempre e assim também 
ocorre com a entidade nacional dos radio-
logistas ao mover as engrenagens científicas 
das suas filiadas através dos cursos de reci-
clagem e das jornadas regionais.”

Depois o Dr. Fernando Moreira, 
ex-presidente do CBR, foi convidado a 
discursar. Na ocasião disse à plateia: “O 
Colégio vai tentar recuperar o que foi a 
radiologia, pois há 15 anos não temos 
uma remuneração adequada. Por isso, a 
Campanha de Valorização Profissional é 
tão importante. Peço que participem em 
seus estados e divulguem a ideia de que 
Unidos, podemos muito!”

Em seguida os presentes assistiram 
a uma Homenagem In Memoriam ao 
Dr. Luiz Karpovas por tudo o que ele fez 
pela Sociedade Sergipana de Radiologia 
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E S P E C I A l

e também às homenagens aos seguintes 
convidados: Drs. Aldemir Humberto Soares, 
Carlos Wagner Bravo de Oliveira, Carlos 
Alberto Barreto de Mendonça, Domingos 
José Correia da Rocha, Fernando Alves 
Moreira, Lívio William Sales Parente, 
Osmário Silva Dantas, Roberto de Queiroz 
Gurgel e Sebastião Cezar Mendes Tramontin.

Por último, o Dr. Sebastião Tramontin, 
presidente do CBR, discorreu sobre a impor-
tância da realização das jornadas regionais, 
devido ao país ter dimensões continentais. 
“A realização de mais uma Jornada Norte-
Nordeste significa o cumprimento das 
atividades científicas do CBR. Afinal, temos 
oferecido mais de 200 pontos por ano para 
os participantes do processo de atualização 
profissional da AMB/CFM. Sendo que 35 
cursos de reciclagem aproximam o conheci-
mento dos médicos em todo o Brasil, mais da 
metade na região Nordeste. Agradeço mais 
uma vez aos professores que trazem o melhor 

de si para todos nós e confirmo que o Colé-
gio é a casa de todos os radiologistas e esta 
sempre aberto aos seus associados.”

Para fechar as atividades de um dia 
inteiro, os congressistas e seus familiares 
foram convidados a participar do Coque-
tel de Abertura da XXII Jornada N-NE, ao 
som de muito forró.

No sábado, dia 30 de maio, acontece-
ram outras 12 aulas sobre Ultrassonografia 
Geral, 6 sobre Mama e o esperado Curso 
Tutorial BI-RADS. Foram feitas as 
premiações de livros aos painéis vencedo-
res escolhidos pela Comissão Julgadora e 
doados pela Livraria Ciências Médicas e 
Editoras Revinter e Guanabara-Koogan. 
Acompanhe a seguir os mesmos:

1º Lugar – P 02 
“Abscesso Extradural da Coluna Verte-
bral”, autoria de Santos, L. P. A.; Carvalho, 
A. F. S; Esmeraldo, A. C. S; Pereira, C. U.

Renata Donaduzzi
Editora do BolEtim do CBr

2º Lugar – P 11
“Válvula de Uretra Anterior: Relato de 
Dois Casos e Revisão da Literatura.”, 
Autoria de Azevedo, L. M. R.; Ribeiro, 
P. C.; Albino, M. M. B.; Silva, E. J. C.; 
Albuquerque, S. C.; Nazzari, L.

3º Lugar – P 08 
“Aspectos Radiológicos das Síndromes 
Neurocutâneas”, autoria de Fonseca 
C. S. V.; Costa H. A.; Farias M. A.; 
Manzella A.; Borba P.; Gadelha R. G. 
N.; Costa D. L.
Na mesma noite aconteceu o Jantar dos 

Professores Convidados no restaurante de 
cozinha italiana La Távola. Se você não 
participou desta vez, agende-se e não perca 
a próxima, pois a Jornada Norte-Nordeste 
de 2010 pretende ser ainda melhor.
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Dr. Antonio Carlos Matteoni de Athayde (BA) – 
segundo secretário do CBR e professor de US 
Geral 

“Achei que a Jornada foi muito boa e muito bem 
organizada, a frequência foi na faixa esperada, o 

local é muito bom. A única coisa 
que tenho que ressaltar foi o clima, 
mas no Nordeste esta chovendo 
muito. mas, isso não tirou o brilho 
da Jornada que teve aulas muito 
boas, num Centro de Convenções 
que comporta o nível deste evento 
e que foi um aprendizado, porque 

seguramente nas próximas jornadas que sergipe fizer, 
será isto para melhor já que é um crescimento contí-
nuo porque cada vez que você faz uma se aprende 
sobretudo com os erros. inclusive, o Dr. André passos, 
conversou comigo da possibilidade de começarmos 
a fazer jornadas unindo a Bahia e o sergipe. Acho 
que os dois estados tem a ganhar com isso. De forma 
inconsciente, porque ainda não tínhamos pensado 
nisso, os membros em dia da soseR vão pagar os 
mesmo valores dos membros adimplentes da soRBA 
na i Jornada Baiana de Radiologia. então, terão 
um tratamento paritário com os nossos associados, 
portanto, é um passo inicial que esta fusão comece e 
siga em frente. É um prazer sempre voltar à Aracaju 
e é muito agradável a gente poder ajudar as pessoas 
porque uma aula dá um trabalho muito grande para 
se fazer e procuro fazê-la com um carinho muito gran-
de despendendo muito do meu tempo livre, mas faço 
com gosto e amor. e é muito bom quando você tem uma 
resposta da plateia, quando dizem que sua aula foi 
boa, porque é a maior recompensa que a gente pode 
ter na vida. Daria para o evento nota cinco, numa 
escala de 0 a 5, porque a gente sabe da dificuldade de 
um estado pequeno de realizar um evento, sobretudo, 
porque na hora em que alguém quiser abrir aqui uma 
clínica, todas as empresas vão bater na porta dele 
para vender um equipamento, nas na hora em que 
um estado pequeno vai fazer um evento as empre-
sas furtam em comparecer. elas só querem vir quando 
vão receber para aumentar o caixa delas, mas na hora 
que é para fazer uma vitrine, porque essas feiras são 
isso, onde os médicos do local não frequentam JpR, 
Congresso Brasileiro e só tem esta oportunidade para 
ver e comprar os equipamentos. então, as empresas 
precisam se conscientizar que às vezes é muito mais 
importante estar em eventos regionais e locais porque 
englobam uma quantidade de pessoas que elas não vão 
encontrar nos grandes eventos. Acho que elas precisam 
comparecer e dar forças nesses eventos também porque 
podem realizar vendas aqui. A soseR conseguiu com o 
CBR fazer um evento de grande porte. portanto, o evento 
foi muito bom.”

Dr. João Luiz Fernandes (BA) – professor de 
Músculo Esquelético

“Acho que foi uma experiência importante para os 
radiologistas de sergipe e para nós que participamos 
com maior frequência como professores convidados 
do Colégio de trazer um pouco da nossa experiência 
para este estado, que aparentemente foi a primeira vez que sediou uma 
Jornada, um evento desta natureza. Do ponto de vista de organização, a 
Jornada foi muito bem elaborada, o local do evento foi importante porque 
você tem a oportunidade de fazer um congraçamento com vários colegas 
porque todos ficam praticamente no mesmo espaço físico, tomam café da 
manhã, almoçam e jantam. o Resort é muito bom. infelizmente pegamos 
um tempo de chuva, não deu para aproveitar o sol, mas acho que foi uma 
experiência muito boa tanto para nós quanto para os participantes.”

Dr. Marcel Gama – Salvador (BA): participante nos módulos de 
Medicina Interna, Mama e US Geral

“A Jornada foi muito boa porque todos os assuntos abordados foram 
ótimos, os professores são renomados e muito 
bons. Deu para ampliar bastante o conhecimento e 
para ver também outras técnicas e formas que eles 
tem que a gente ainda não faz. enfim, ampliar a 
experiência. estar com os professores significa um 
estímulo, pela proximidade, pela facilidade que a 
gente tem de contatá-los, um intercâmbio maior de 
conhecimento, a possibilidade de acompanhá-los em 

suas instituições e principalmente as aulas que eles deram e o conhe-
cimento que eles passaram. As salas de aulas são bem amplas, com 
bastante lugares para sentar, iluminação ótima, com climatização. Um 
espaço bastante agradável para quem ficou os quatro turnos no evento. o 
hotel também é muito bom para este tipo de Congresso. A organização no 
geral merece nota 9,0 porque o que marcou muito para mim nesta Jorna-
da foi a pontualidade, pouquíssimas foram as aulas em que houve um 
atraso, isso é importante para a gente se programar.  Destaco os estandes 
presentes como do CBR, da Livraria Ciências médicas. tudo foi ótimo.”

Dra. Lucimar Macedo de Carvalho Brandão – Lagarto (SE): 
participante nos módulos de USGO e US Geral 

“Confesso que por já ter participado de várias fiquei um pouco surpresa com 
relação à organização muito bem feita e ao cumprimento dos horários, 
muito pontual. os temas são muito interessantes 
e os professores excelentes, então assim, se fosse 
para dar nota de 0 a 5, seria 4,5. estou hospeda-
da por conveniência, para ficar mais confortável 
preferi ficar neste hotel que já conhecia, mas 
mudou a direção, e esta melhor. então, o local 
é muito agradável, muito bom realmente. É um 
prazer conversar com os professores, já consegui 
falar com uns três que tenho mais proximida-
de, porque a gente aproveita para tirar umas dúvidas. enfim, eles são 
renomados e reconhecidos no mundo inteiro, por isso que as aulas são 
impecáveis, gostei de todas.”
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Dr. Sebastião Tramontin (PR) – 
Presidente do CBR  

“A realização das Jornadas regio-
nais é o cumprimento do Colégio 

na disseminação 
do conhecimento 
científico a todos 
os associados da 
região. Aracaju é 
um local muito 
agradável. o hotel 
é confortável e com 
preços compatíveis 

com a nossa realidade. o Centro de 
Convenções, localizado dentro do 
Resort, tem auditórios com a possi-
bilidade de serem pré-moldados, 
climatizados e com boa acústica. 
Acho que a comissão organizadora 
da sociedade sergipana de Radio-
logia esta de parabéns. Gostaria 
de deixar o nosso agradecimento a 
todos que deixam o convívio fami-
liar ou o lazer do fim de semana 
para participar das jornadas, o 
que é importante para o Colégio 
porque assim podemos cumprir com 
a nossa finalidade, além de contar 
com a colaboração da sociedade 
realizadora. tenho que agradecer 
aos professores porque sem eles é 
impossível a realização deste tipo 
de evento. Fiquei muito lisonjeado, 
em nome do CBR, com a homena-
gem prestada, não diretamente à 
minha pessoa, mas sim ao Colégio 
pelo apoio que tem dado. mas, 
esse apoio institucional para seus 
eventos todas as sociedades regio-
nais dispõe dentro do Colégio. os 
Cursos de Reciclagem cumprem 
a finalidade da disseminação do 
conhecimento nas cidades menores 
ou nas capitais que possuem menos 
infraestrutura, principalmente de 
transporte e de acomodação de um 
maior número de pessoas. então, 
esses cursos, este ano, em torno de 
35, são feitos na sua grande maio-
ria na região Nordeste. No entanto, 
os cursos apresentam o mesmo teor 
científico dado nas jornadas e até 
nos Congressos”.

Dr. André Luiz Passos (SE) – presidente da 
SOSER

“A importância para a gente foi que nós conse-
guimos realizar um grande sonho, antigo, de 
trazer para cá, um evento deste porte e com 
isso nós entrarmos no circuito de grandes 
eventos realizados pelo Colégio. Nós ficamos 
muito satisfeitos porque isso gerou uma grande 
repercussão local, injetou ânimo nos associados 
e aumentou a participação, pois temos certeza 
que a soseR hoje é mais forte do que antes 
da Jornada. o evento trouxe os associados, fez 
com que as pessoas notassem a importância 
de participar, propiciou também uma 
grande oportunidade de atualização, a 
pontuação pela Comissão Nacional de 
Acreditação em 15 pontos, e além de 
tudo isso fez com que os associados 
se sintam mais motivados a participar, 
mais incluídos na radiologia nacional 
e possam fortalecer a soseR, criando 
assim uma maior participação, uma 
maior importância local e que nós 
tenhamos, também, dessa forma, uma repre-
sentação maior dos ideais, e anseios de cada 
associado, assim possamos passar isso a nível 
nacional através das nossas relações muito boas 
com o CBR. o local foi cuidadosamente selecio-
nado por nós, já foi definido há dois anos. Nós 
tivemos trabalhando em conjunto com a dire-
ção do hotel, tentando desta forma, abrigar da 
melhor maneira os participantes que vieram de 
outros estados. Nós tivemos uma participação 
muito grande de colegas nossos de vários esta-
dos do Norte e Nordeste, desde a Amazônia até 
o piauí, que ficaram bem acomodados em um 
tipo de Resort, all inclusive, e tiveram acesso às 
melhores instalações que nós temos a oferecer 
na cidade. Além disso, o Centro de Conven-
ções conseguiu abrigar de maneira satisfatória, 
proporcionando uma qualidade áudio-visual 
excelente, no que diz respeito à apresentação 
das aulas, à formatação de mídia foi muito bem 
selecionada por nós para poder fazer com que 
os palestrantes tivessem acesso a bons mate-
riais, redes sem-fio, mídia Center, tudo isso foi 
cuidadosamente escolhido. Além disso, o Centro 
de Convenções recebeu bem todos os exposito-
res que puderam ter acomodações boas e sem 
dúvida não há hoje local melhor para realizar-
mos no estado de sergipe, um evento deste 
porte como aqui. todo esse trabalho nós tive-
mos para que nos dias do evento não tivesse 
nenhum tipo de contratempo. Deixamos todos 
com sistemas de reserva para qualquer even-
tualidade, materiais em caráter de substituição 

imediata, mas felizmente até agora temos 
obtido sucesso em todas as nossas iniciativas. 
o Resort acabou fazendo tarifas muito abaixo 
das praticadas no balcão e com isso, pudemos 
oferecer aos participantes descontos para que 
ficassem hospedados dentro do próprio local 
em que se esta realizando o evento. sem deslo-
camentos de carro, não havia necessidade de 
transporte. os professores, mais uma vez, eles 
são o centro nervoso de todo este evento, pois 
sem eles não há Jornada. essas pessoas que 
comparecem voluntariamente e gratuitamen-
te, que se oferecem a prestar estas aulas de 
elevado nível são imprescindíveis. A seleção foi 

muito criteriosa, porque todos sem 
exceção são professores de alto 
nível, em âmbito nacional, muitos 
com publicações internacionais. 
são pessoas que podem transmi-
tir experiência e proporcionar um 
contato porque é possível conversar 
com eles depois das aulas. Assim, os 
médicos presentes puderam trocar 

experiências, levantar questionamentos sobre 
procedimentos, ter acesso as mais moder-
nas formas de realização de exames, aos 
mais modernos protocolos, e com isso, tive-
mos um grande avanço, pois podemos dizer 
que demos um salto na qualidade porque na 
segunda-feira teremos médicos muito mais 
capacitados do que antes. este é um even-
to de maior porte, porque nós já estávamos 
realizando semestralmente os Cursos de Reci-
clagem com o apoio do Colégio, que sempre 
valem à pena. Foram 11 professores convi-
dados escolhidos em cotação pelos próprios 
associados, portanto levamos em conta o tipo 
de realidade, prática médica que temos, quais 
são os temas mais relevantes. tudo isso foi 
levado em conta no momento do convite aos 
professores que compareceram. Não tivemos 
nenhum contratempo, as aulas estão ocorren-
do sem nenhuma interferência. Felizmente, a 
Jornada tem computado somente resultados 
positivos para todos e acho que isso é o que 
traz para a gente a satisfação de realizar um 
evento deste porte, apesar dos temores que 
podem existir. Deu tudo certo e nós podemos 
dizer sem sombra de dúvidas que o evento é 
um sucesso. estamos beirando aos 300 parti-
cipantes médicos porque a nossa intenção foi 
fazer uma evento voltado para eles. estamos 
superando as nossas expectativas e trabalhan-
do dentro das metas. mas, o que notamos foi a 
grande tendência dos médicos se atualizarem 
de forma séria.”
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Brincando que se 
aPreNde

A divulgação, neste Espaço Cultu-
ral, do trabalho realizado pelo 
Dr. Roberto Avritchir, radiolo-

gista pediátrico e membro do Colégio 
Brasileiro de Radiologia, é fundamental, 
sendo um alerta e um grande incentivo 
para que o Brincar esteja mais presente 
em diversas situações de nossas vidas: 
em casa, no trabalho ou em qualquer 
outro lugar onde estejamos; com nossos 
filhos e com outras crianças.

Quem já não entrou no elevador e 
encontrou uma criança que não tira os 
olhos de você, esperando um sorriso ou 
uma palavra? Quem já não se encantou 
com a reação de uma criança a alguma 
palavra ou a um pequeno gesto? São 
realmente momentos muito especiais, 
indescritíveis. É preciso vivenciá-los para 
realmente valorizá-los adequadamente.

Estou imensamente feliz com a 
publicação desta matéria: como Direto-
ra Cultural do CBR, como Radiologista 
Pediátrica e como mãe. Além do mais, 
no mês desta edição, ocorre no Rio de 
Janeiro o Simpósio Internacional de 
Radiologia Pediátrica, ocasião em que 42 
professores Internacionais estarão reuni-
dos para divulgar o que de mais atual 
existe sob o ponto de vista científico, 
porém sem esquecer que o nosso pacien-
te é uma criança que adora brincar. 

A campanha Imaging Gently e a 
divulgação do Conceito ALARA (as low 
as reasonably achievable) têm tido cada 
vez mais repercussão a nível mundial e, 
sem dúvida, devemos associar também 
projetos de Humanização ao atendimen-
to do paciente pediátrico. O Instituto 
Brincar é um exemplo a ser divulgado e 
multiplicado.

 Esta campanha e conceito mundiais 
estão intimamente ligados porque ambos 
têm como objetivo a conscientização da 

Pega-pega, esconde-esconde, barra-
manteiga, jogar bola, pular amarelinha, 
pipa e pião, ao contrário do que muitos 
pensam, são coisas sérias. As transfor-
mações pelas quais a sociedade passou 
resultaram em muitas inversões de papéis 
e valores. A tecnologia mudou a forma de 
brincar, as crianças deixaram as brincadei-
ras na rua, e passaram a jogar videogames e 
jogos de computador. 

Brincar é tão importante para a 
criança como trabalhar é para o adulto. 
É o que a torna ativa, criativa, e lhe dá 
oportunidade de relacionar-se com os 
outros; sua sociabilidade se desenvolve; 
ela faz amigos, aprende a compartilhar e a 
respeitar o direito dos outros e as normas 
estabelecidas pelo grupo, e a envolver-
se nas atividades apenas pelo prazer de 

importância da redução da dose de radia-
ção a que as crianças são submetidas nos 
exames de imagem. O tema Imaging 
Gently será abordado no Simpósio Inter-
nacional de Radiologia Pediátrica do Rio 
de Janeiro, assim como em futura edição 
do Boletim do CBR.

Uma vez mais quero ressaltar que 
este Espaço Cultural é de todos os Radio-
logistas Brasileiros.

Esperamos a sua matéria! Os temas 
são diversificados: Humanização, Hobby, 
Leitura, Arte, Culinária, Turismo, ou o 
que você tiver de interessante e que seja 
o perfil deste Departamento Cultural.

Dra. Dolores Bustelo
dirEtora do dEpartamEnto Cultural do CBr

Penso, logo... Brinco!
participar, sem visar recompensas nem 
temer castigos.

Brincando, a criança buscará sentido 
para sua vida. Sua saúde física, emocional 
e intelectual depende, em grande parte, 
dessa atividade lúdica. Brincar a faz feliz 
e, por isso, mais propensa a ser uma boa 
pessoa e solidária. Toda criança deveria 
poder brincar, é no brincar, e talvez apenas 
no brincar, que a criança e o adulto deixam 
fluir sua liberdade de criação, e sente que a 
vida é digna de ser vivida. 

Há trinta anos a importância do brin-
car ocupa a mente do médico radiologista 
infantil Roberto Avritchir, que há quatro 
anos fundou o Instituto Brinquedo Vivo, 
uma organização sem fins lucrativos que 
propõe implantar, através de parcerias, 
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espaços interativos voltados a atividades 
lúdicas, capacitação, criação e exposição 
de brinquedos artesanais, que ao mesmo 
tempo sejam um meio para o desenvolvi-
mento humano, social e educacional. 

O Instituto pretende por fim a falta de 
oportunidades e espaços para brincar, a 
escassez de profissionais que atuem nessa 
área, a pequena disseminação de brinquedos 
artesanais de qualidade e, consequente-
mente, dos efeitos negativos para crianças e 
jovens, impedidos de ter acesso às experiên-
cias lúdicas e culturais, essenciais para o seu 
desenvolvimento saudável. 

A utilização de brinquedos artesanais 
produzidos com materiais reciclados leva 
os consumidores a repensarem seus hábi-
tos de consumo e descarte, orientando-os 
para uma ação mais consciente, participa-
tiva e socialmente responsável em relação 
ao meio onde vivem. Podendo confi-
gurar-se como uma fonte de geração de 
emprego e renda, sendo, portanto, meio 
de desenvolvimento econômico para as 
comunidades, uma vez que o trabalho 
artístico promove a sobrevivência de um 
número significativo de artesãos.

1. O que o levou a idealizar e fundar o  
Instituto Brinquedo Vivo? 

Dr. Roberto Avritchir: Certo dia 
percebi que tinha uma grande coleção de 
brinquedos e peças de artesanato, e mais 
do que das peças, gostava de conversar 
com quem confeccionava esses trabalhos. 
Decidi unir em um mesmo grupo pesso-
as que tinham o mesmo pensamento que 
eu, e estavam dispostas a fazer um proje-
to com o objetivo de resgatar o brincar. 
No meio de tanta loucura e adversidade, 
fazer o brincar deixar de ser execrável, 
que dá vergonha, principalmente aos 
adultos, porque quem tem saúde brinca 
quem não tem, não brinca. Há tempos li 
uma frase que dizia que você conhece se 
uma pessoa é desenvolvida pelo seu grau 
de ser criança, daí os escritores que escre-
vem pra criança como o Mário Quintana, 
a Tatiana Belink, que acaba de completar 
90 anos, e tantos outros, que escreveram 
para adultos como forma de ser criança. 
Ser criança é tudo de bom, brincar é ser 
saudável, se as pessoas fizessem assim o 
mundo seria muito melhor. 

2. Iniciou esse trabalho sozinho ou contou 
com a ajuda de terceiros?

Dr. Avritchir: Depois de muitas madru-
gadas acordado cheguei por indicação até 
a Marilena Flores, que fundou a Promove, 
ela entendeu o que era o projeto do Institu-
to e o escreveu conosco.

3. Qual o objetivo do Instituto?

Dr. Avritchir: É resgatar o brincar e o 
lúdico, as pessoas que fazem as peças têm 
a intimidade de entender a alma da criança 
e continuam a ser criança. O objetivo de 
todas elas é viver de seu trabalho e mudar o 
mundo por meio de sua arte. É uma soma-
tória do resgate do brincar e do lúdico com 
a arte, tudo autossustentável, temos a certe-
za de que podemos melhorar a sociedade 
com a filosofia desse projeto.

4. Qual atividade desenvolve?

Dr. Avritchir: Através de uma parceria 
com a prefeitura o Instituto possui quinze 
lonas de circo em áreas de risco da cidade 
de São Paulo. Alunos de escolas públicas 
frequentam essas lonas duas vezes por 
semana e aprendem noções de cidadania e 
o bê-a-bá do circo: trapézio, cama elástica, 
jogos, e outras atividades ligadas ao lazer. 
O sonho do Brinquedo Vivo é que onde 
houver espaço seja armada uma lona com 
essas atividades pra criançada, além das 
oficinas de brinquedos que começam a 
ser ofertadas para quem desejar aprender a 
confeccionar um brinquedo artesanal.

5. Qual seu público alvo?

Dr. Avritchir: Tentamos focar o públi-
co infantil e adolescente, mas notamos 
a procura por pessoas de todas as faixas 
etárias que conosco lembram sua infância, 
algumas não tiveram a oportunidade de 
viver essa fase, e estão buscando isso dentro 
do Brinquedo Vivo.     

6. Como ela atinge esse público?

Dr. Avritchir: Começamos a expor 
nosso projeto na feira Mega Artesanal a 
convite da WR São Paulo. Certa vez voltan-
do de um congresso, pedi para o Wander 
e a Rita Mazzotti, diretores da WR, que 
segurassem uma centopéia pra mim, e eles 
quiseram saber o que era aquilo, e sobre 
o Instituto, daí nasceu uma grande amiza-
de, hoje somos muito amigos, e há quatro 
anos eles cedem espaço na Feira pro Brin-
quedo Vivo apresentar ao público o que 



é o brincar e o que é o brinquedo artesa-
nal, peças que se confundem com a arte, o 
artesanato, e a vida das pessoas que fazem 
parte desse projeto. O público se encanta 
principalmente pelos palhaços e pelo circo, 
temos um artista, o Ginga, especializado 
em confeccionar palhaços.

7. O que o Instituto oferece? 

Dr. Avritchir: Além das lonas de circo 
para as crianças em situação de risco, para 
os artesãos que fazem essas peças a ideia 
é que eles tenham sustentabilidade, que 
possam viver do seu trabalho, existe o site 
do Instituto que esta sendo reestruturado 
para dar informações a quem se interessar 
pelo nosso trabalho e pelas peças dos arte-
sãos. O site será em vários idiomas, pois a 
falta do brincar, do lúdico e da arte é um 
problema mundial. Penso que ao invés 
de guerra podemos brincar, e o Instituto 
consegue fazer isso muito bem.

8. Vocês também ministram cursos?

Dr. Avritchir: Esse é um projeto que 
esta em fase final de elaboração. Existi-
rá um leque variado de oficinas a serem 
disponibilizadas para escolas, pedagogos, 
psicólogos, psicoterapeutas, e para artesãos 
se encontrarem e trocarem ideias. Fizemos 
nos últimos três anos algumas oficinas 
rápidas em um espaço cedido pela WR 
São Paulo na Mega Artesanal, foram feitas 
entre outras, oficinas de Pet e Papel Machê, 
os visitantes também tiveram a oportuni-
dade de jogar xadrez, vimos pessoas com 
60 anos ou mais que nunca tinham tido a 
oportunidade de experimentar esse jogo, 
isto foi o começo e é o caminho que o Brin-
quedo Vivo esta trilhando.

9. Você tem um feedback do trabalho do 
Instituto Brinquedo Vivo?

Dr. Avritchir: A WR trouxe para a 
edição de 2007 da Mega Artesanal, um 
artista japonês, o Sr. Kazuo, especializado 
em origami. Nós o levamos para dentro da 
quimioterapia da Santa Casa de São Paulo, 
duas semanas antes de vir a São Paulo ele 
estava na Rússia, onde também fez uma 
oficina de origami. O resultado é que os 
pacientes ficaram relaxados e mais calmos 
com essa arte milenar, que infelizmente 
esta se perdendo no Japão, as professoras 
não ensinam mais essa técnica para seus 
alunos, pois elas não sabem fazer origami 
e não ensinam pros seus alunos. Nas guer-
ras as crianças não param de brincar, nas 

condições mais adversas, mesmo assim 
existe uma bola de futebol ou de meia, 
e muitas vezes a criança não precisa do 
brinquedo, basta deixar o imaginário 
acontecer.       

10. Pensa que com esse trabalho se esta 
enfrentando a indústria de brinquedos?

Dr. Avritchir: Nós amamos o brin-
quedo e o brincar, o Brinquedo Vivo não 
tem fins lucrativos, e, portanto, não temos 
nada contra o brinquedo industrializado, 
respeitamos, porém não gostamos de brin-
quedos agressivos. Hoje existe a cultura do 
computador que também respeitamos, é 
fundamental esse desenvolvimento, mas o 
instituto não é um produtor de brinquedos 
em série, não achamos que a indústria de 
brinquedos, esse segmento competitivo 
tenha algo a ver conosco.         

11. Como é lidar com a criança da era do 
videogame e da tecnologia?

Dr. Avritchir: Esse é um grande desafio, 
mas o que percebo é que a criança quando 
você dedica a ela um tempo, senta com 
ela pra brincar na rua, por exemplo, todas 
jogam bola de gude, todas querem soltar 
pipa, mesmo em uma cidade tão dura quan-
to São Paulo, no interior isso acontece com 
maior facilidade do que nas capitais, mas 
o grande desafio é criar interesse nos pais, 
porque eles trabalham muito, as condições 
são cada vez mais adversas, mas o brincar 
é a melhor maneira de integrar uma famí-
lia, quando se senta pra jogar uma partida 
de xadrez, ou uma competição de pião, ou 
confeccionar uma peça e pintar, qualquer 
brincadeira integra mais a família.

12. Qual a reação das crianças ao se depara-
rem com um brinquedo artesanal?

Dr. Avritchir: Primeiro seus olhos 
brilham, elas ficam fascinadas, pois vêem 
que existem outras coisas as quais nunca 
foram apresentadas. Mas o brincar é instin-
to, é como um peixe que sai nadando, 
ou uma ave que sai voando, a criança sai 
brincando, o adulto também. É impres-
sionante, muitos pais na faixa de 40 ou 50 
anos possui um jogo de botão escondido 
no armário pra brincar com o filho, outros 
possuem um autorama guardado a espera 
do filho crescer pra brincar com ele. O brin-
car, o lúdico tem tudo a ver com o resgate e 
desenvolvimento da criança, contribuin-
do pra fazer dele um adulto melhor e uma 
sociedade mais feliz. 

13. Onde julga que pode chegar com esse 
trabalho?

Dr. Avritchir: Esse trabalho pode 
chegar aos cinco continentes, tive a opor-
tunidade de viajar por várias partes do 
mundo e os problemas são iguais, eles 
podem mudar de idioma ou etnia, mas 
a criança sempre será criança, o adulto 
que muitas vezes deturpa o ser criança. 
Mas acredito que o Brinquedo Vivo 
algum dia estará participando na ONU 
ou UNICEF contando que consegui-
mos fazer alguma mudança no mundo 
através do brincar, que tudo no mundo 
passou a fluir melhor porque as crianças 
foram ouvidas e respeitadas, elas irão 
governar o mundo, e isso não será nada 
fácil. É importante que a sociedade veja 
que o brincar e o lúdico são terapêuticos, 
as pessoas deveriam fazer com que suas 
vidas deixem de ser uma planilha, de ser 
resultado, o brincar não tem hora, ele faz 
bem. Em alguns hospitais as crianças, os 
pacientes que brincam, recebem doses 
de morfina e analgésico 50% menores, 
projetos como Os Doutores da Alegria, 
e outros programas parecidos em outros 
países, detectaram um bem incomensurá-
vel, pelos bons resultados, pelo baixo nível 
de estresse dos pacientes, por isso e muito 
mais o Instituto Brinquedo Vivo tem tudo 
pra dar certo.

Serviço: Instituto Brinquedo Vivo – Rua 
Marquês de Itu, 408 – 10º andar – São 
Paulo – SP – (11) 3223-3487 – www.brin-
quedovivo.org.br – Texto: Edna Pessanha 
– Fotos: Brinquedo Vivo

E S P A ç O  C u l T u R A l
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Os congressistas que já se inscre-
veram e os que ainda farão 
suas inscrições para o XXXVIII 

Congresso Brasileiro de Radiologia e 
VII Jornada Sul de Radiologia e Diagnós-
tico por Imagem, de 09 a 11 de outubro 
de 2009, no CEPUC, em Porto Alegre 
(RS), conhecerão em breve a grade preli-
minar dos módulos disponíveis, sendo 

FolDER com programação 
científica preliminar está pronto 

Abass Alavi (Universidade da pensilvânia, eUA) – 
Medicina Nuclear;

Debra ikeda (Universidade de medicina de 
stanford, eUA) – Mama;

Diego Jaramillo (Hospital infantil da Filadélfia, 
eUA) – Pediatria;

Faye Lang (Brigham and Women’s Hospital 
Harvard medical school, eUA) – Ultrassom; 

James Barkovich (Universidade da Califórnia, 
eUA) – Neuro/Cabeça e Pescoço;

James G. smirniotopoulos (Universidade de 
Ciências da saúde, Bethseda, eUA) – Neuro/
Cabeça e Pescoço;

CooRDeNADoRes Dos móDULos:

US Geral e USGO – Dr. Carlos Roberto maia

Radiologia Geral – Dr. Antonio Carlos maciel

Músculo Esquelético – Dr. eduardo H. pitrez

Neurorradiologia – Dr. Rodrigo Duarte

Tórax – Dr. thiago K. Bento da silva

Medicina Interna – Dr. Juliano perez

Mamografia – Dr. Dakir Lourenço Duarte

Radiologia Intervencionista e Vascular 
Dr. silvio Adriano Cavazzola

Densitometria Óssea – Dra. Beatriz Amaral

Medicina Nuclear – Dr. osvaldo estrela Anselmi

Técnicos e Tecnólogos – sr. Adriano Lima

Físicos – sr. Alessandro mazzola

mark e. schweitzer (Universidade de Nova 

iorque, eUA) – Músculo Esquelético;

philip tirman (Centro médico da Califórnia, eUA) 

– Músculo Esquelético;

Renan Uflacker (Universidade médica da Carolina 

do sul, eUA) – Radiologia Intervencionista;

Richard Baron (Universidade de Chicago, eUA) – 

Medicina Interna;

Ruedi thoeni (UCsF, eUA) – Medicina Interna; 

tomás Franquet (Universidade Autônoma de 

Barcelona, espanha) – Tórax.

CoNviDADos iNteRNACioNAis:

eles de: US Geral, USGO, Física, Mama, 
Neurorradiologia, Medicina Interna, 

Radiologia Geral, Tecnólogos e Tórax. 

Todas as aulas ministradas pelos 
professores estrangeiros já estão 

selecionadas, portanto a Comis-
são Científica do CBR esta completando 

a programação com as aulas dos pales-
trantes nacionais e as adequando 

aos horários das atividades que serão 
realizadas, como as assembleias extraor-

dinárias e ordinárias do CBR, sessões de 
interpretação de imagem – sênior e júnior, 

apresentação de temas livres, etc. Conheça 
os coordenadores dos Módulos e os Convi-
dados Internacionais abaixo.

atenção

Termina em 30 de julho de 2009 a 
submissão de trabalhos científicos - pôsteres 
eletrônicos e temas livres - portanto, faça 
o quanto antes sua inscrição no site oficial 
do evento: www.congressocbr.com.br. 
Participe e concorra ao Prêmio Cultural 

do CBR09: o autor principal do melhor 
trabalho científico - Categoria Painel 
Eletrônico - ganhará uma passagem aérea 
de ida e volta para Nova Iorque (EUA), 
hospedagem de três dias em Hotel e entra-
da para visitar o MoMA (Museu de Arte 
Moderna). Mais informações no site do 
Congresso.

A secretaria executiva é a Ekipe de 
Eventos, que pode ser contatada no tel: 
(41) 3022-1247 e e-mail: rivadario@
ekipedeeventos.com.br, a Datanova cuida-
rá da comercialização dos estandes, dos 
patrocínios, empresas interessadas podem 
ligar para os tels: (11) 3294-1811/3297-
1811 ou passar um e-mail: luizantonio@
datanova.com.br e a Mello Faro Turis-
mo é a agência oficial de viagens que 
atende no tel: (11) 3258-5044, e-mail: 
eventos@mellofaro.com.br e site: www.
mellofaro.com.br. Outras informações 
podem ser obtidas no site oficial: www.
congressocbr.com.br. 
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1 - MERCADO PúBLICO 
MUNICIPAL

Prédio em estilo neoclássico, 
datado de 1869. Especiarias e 
produtos típicos da terra gaúcha 
são encontrados em suas 117 
lojas. Restaurantes, lanchonetes 
e sorveterias complementam a 
oferta de bens e serviços. Loca-
liza-se no Largo Glênio Peres.

2 - CHALÉ DA PRAçA XV

O primeiro chalé da Praça XV 
foi construído entre os anos de 
1881 e 1885, todo em madeira. 
Sua finalidade era “abastecer o 
centro de bebidas e sorvetes”. 
Em 1908, começa a construção 
do novo Chalé, entregue à cida-
de em 1911. Em estilo bávaro, 
com traços “art nouveau”, foi 
fabricado em aço desmontável 
inglês. Restaurado em 1998, 
abriga hoje uma escola de 
hotelaria cuja especialidade é a 
culinária gaúcha.

3 - MUSEU DE ARTE DO RS 
ADO MALAGOLI

O antigo prédio da Alfânde-
ga começou a ser erguido em 
1912. Sua arquitetura é eclética, 
com predominância do estilo 
neoclássico e grande quantida-
de de estatuário e ornamentos. 
Fundado em 1954, o MARGS 
foi tombado pelo patrimônio 
histórico em 1983. Atualmente 
abriga o maior acervo de artes 
plásticas do Estado. Localiza-se 
na Praça da Alfândega.

4 - CASA DE CULTURA 
MARIO QUINTANA

Prédio em estilo barroco, 
construído no início do sécu-
lo onde funcionou o antigo 
Hotel Majestic. Restaurado 
em 1980, passou a abrigar um 
dos mais completos centros de 
cultura do Brasil e da América 
Latina. Local agradável para 
happy hour. Localiza-se na Rua 
dos Andradas, 736.

Atrativos turísticos

5 - IGREJA NOSSA SENHORA 
DAS DORES

Em 1818, foi construída a primei-
ra Capela de Nossa Senhora das 
Dores, que era uma modesta 
construção. A nova igreja come-
çou a ser erguida no ano de 1833 
e levou 97 anos para ser concluí-
da. A obra possui várias linhas do 
barroco português e sua fachada 
tem estilo alemão, mostrando a 
evolução das diferentes tendên-
cias arquitetônicas presente na 
cidade de Porto Alegre. As está-
tuas da fachada representam a fé, 
a esperança e a caridade. Conta 
uma lenda que a maldição de 
um escravo, que teria morrido 
açoitado em frente ao prédio, 
seria o motivo de imenso atraso 
na obra.

6- THEATRO SãO PEDRO

As obras de construção do 
Theatro São Pedro começa-
ram em 1833. Quando suas  
paredes começavam a ser ergui-
das, irrompeu a Revolução 
Farroupilha, a guerra civil dos 
gaúchos, paralisando completa-
mente a construção. O trabalho 
só seria retomado em 1846 e 
terminado em 1858. Apesar das 
inúmeras reformas sofridas no 
último século, o prédio preser-
va as características do barroco 
português desde sua fundação. 
A mais antiga casa de espetácu-
los da capital gaúcha passou por 
um longo período de reformas, 
concluído em 1984, ano em que 
o prédio foi tombado pelo patri-
mônio histórico e cultural.

7- CATEDRAL 
METROPOLITANA

A construção é do período entre 
1920 e 1972. Possui vários esti-
los e afrescos romanos no seu 
frontão, produzidos nas oficinas 
do Vaticano, representando a 
catequização dos índios no Rio 
Grande do Sul.

8- MUSEU JúLIO DE 
CASTILHOS 

Prédio de 1897 que foi moradia 
da família do presidente do Parti-
do Republicano Rio-Grandense, 
Júlio de Castilhos. Foi também o 
local da morte de Castilhos, em 
1903, e do suicídio de sua esposa 
Honorina, em janeiro de 1905. 
Comenta-se que durante a noite 
seu espírito assombra os antigos 
aposentos da casa e seu choro 
pode ser ouvido pelos populares 
na rua. O estilo da residência é o 
neoclássico, com fachada reves-
tida em grés vermelho. É um 
exemplo de residência urbana 
nobre do século XIX. Hoje, abri-
ga o Museu Júlio de Castilhos, o 
mais antigo do Rio Grande do 
Sul, inaugurado em 1903.

9 - LINHA TURISMO

Em funcionamento desde janei-
ro de 2003, a Linha Turismo é 
hoje um dos grandes atrativos da 
capital gaúcha, não apenas para 
visitantes de fora como para os 
próprios porto-alegrenses. Mais 
de 75 mil pessoas já se encan-
taram com o roteiro turístico 
diário dentro de Porto Alegre, 
que permite aos passageiros 
conhecerem as belezas e atra-
tivos da cidade, ou redescobrir 
detalhes e a história de suas ruas 
e recantos. O roteiro é executado 
em um ônibus Double - deck, 
equipado com sistema de áudio 
em três idiomas (português, 
espanhol e inglês), câmaras de  
segurança e janelas panorâmi-
cas. O andar superior é aberto 
e, por isso, o mais disputado em 
dias ensolarados. A porta central 
do veículo possibilita o acesso 
de pessoas portadoras de defi-
ciência. O serviço está sendo 
referência na implantação de 
iniciativas similares no país. 
O passeio dura 90 minutos e 
percorre as principais atrações 
históricas, naturais e culturais da 
cidade. Todo o roteiro é acompa-
nhado por guias especializados, 
que informam os viajantes, sobre 
os locais e suas peculiaridades. 
Agendamento e informações 
sobre a Linha Turismo podem 
ser obtidos pelos fones: (51) 
3212-3464 e (51) 3212- 1628.

Fonte: Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre – Secretaria de 
Turismo
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História da Cidade de 
Porto Alegre 
O Porto de São Francisco dos Casais 

No início o Porto de Viamão constituía-se por 
um aglomerado de casas de palha ao longo de 
três ou quatro ruas, que tinham os nomes 
do principal morador ou do mais antigo. 
Entretanto, quando chegaram os casais açori-
anos passaram a construir olarias, surgindo 
então as primeiras casas de pedra, cobertas de 
telhas, localizadas na Rua da Praia, próximo 
à atual ponta do Gasômetro, naquele tempo 
conhecida como Ponta de Pedra. Começou a 
surgir a São Francisco dos Casais, com ruas 
e suas casinhas brancas com janelas e portas 
azuis. O povoado localizava-se onde atual-
mente se encontram a Rua dos Andradas, 
a Washington  Luiz, a Duque de Caxias e 
Riachuelo. Mais tarde surgiram chácaras ao 
longo da Estrada da Azenha, até a ponte de 
madeira construída por Chico da Azenha, 
ocupando um e o outro lado do atual Parque 
Farroupilha.

A primeira igrejinha do povoado foi 
construída onde atualmente está a Praça da 

C A P A

Alfândega. Ali também ficava o porto. Alguns 
casais instalaram suas casas nos altos da atual 
Avenida Independência, onde plantavam e 
moíam trigo. Os moinhos que construíram 
é que deram nome ao bairro Moinhos de 
Vento. Na Praia de Belas, já no século XIX, 
estabeleceu-se com uma chácara Antônio 
Rodrigues de Belas, que deu nome ao lugar.

O Guaíba, então, ia até a Praça da Alfân-
dega (hoje Senador Florêncio). Sua margem 
prosseguia por onde passa atualmente a 
Rua Siqueira Campos, prosseguindo até 
Navegantes junto a Rua Voluntários da 
Pátria (antigo Caminho Novo). Nos atuais 
bairros do Partenon, Medianeira, Glória, até 
Itapuã havia estâncias, de onde vinha a carne 
e o leite para o povoado. Assim, o primitivo 
Porto do Viamão deu lugar ao povoado do 
Porto do Dorneles, ao qual seguiu-se a Freg-
uesia do Porto de São Francisco dos Casais.

A Nova Capital 

Quando José Marcelino de Figueiredo 
tomou posse da Comandância da Capita-
nia de São Pedro do Sul, em 23 de abril de 
1769, não lhe agradou do local onde estava a 

capital. Foi então visitar o Porto dos Casais. 
Desde então passou a trabalhar para que ali 
se instalasse a capital. Em 1771 foi autor-
izado pelo então Vice-Rei para preparar a 
localidade a sediar a capital. José Marcelino 
então determinou que seu substituto, o Ten. 
Cel. Antônio da Veiga de Andrada passasse 
a tratar da urbanização do Porto dos Casais. 
O Cap. Eng. Alexandre José Montanha 
ficou encarregado dessa tarefa. Foi preciso 
desapropriar as terras de Inácio Francisco, 
localizadas na colina, o melhor ponto para a 
construção da Igreja Matriz, do Palácio e da 
casa da Real Fazenda. As obras passaram a 
ser realizadas, enquanto que José Marcelino, 
no Rio, procurava obter as leis necessárias à 
instalação da nova capital. Finalmente foi 
assinada a Provisão Régia de 26 de março 
de 1772, desmembrando o Porto dos Casais 
de Viamão, criando a freguesia do Porto dos 
Casais e anexando Viamão à nova freguesia. 
No mesmo dia foi editada a Provisão Ecle-
siástica, sendo nomeado primeiro vigário da 
nova freguesia o padre José Gomes de Farias, 
que iniciou suas atividades no dia 29 de 
setembro do mesmo ano. Continua...

Fonte: Site www.poasite.com/index.php. 
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O SISMAMA (Sistema de Informação do Programa de 
Controle do Câncer de Mama), assim como o SISCO-
LO (Sistema de Informação do Programa de Controle 

do Câncer do Colo do útero), são sistemas desenvolvidos pelo 
Instituto Nacional de Câncer e DATASUS/MS com a finalidade 
de obter dados sobre o rastreamento do câncer de mama e do 
colo do útero em nosso país.

O SISMAMA é um subsistema do sistema de faturamento 
ambulatorial do SUS (SIA-SUS) em que as informações cole-
tadas servem para o faturamento dos serviços de mamografia, 
cito e histopatologia e para o gerenciamento das ações de rastre-
amento do câncer de mama pelas coordenações municipais, 
regionais e estaduais do programa.  O SISMAMA contou com 
a colaboração do Colégio Brasileiro de Radiologia nos aspectos 
relacionados à mamografia.

O SISMAMA reproduz automaticamente a categoria 
BI-RADS® de acordo com os achados encontrados nos exames de 
mamografia. Isto permite que se disponibilizem laudos em que os 
achados radiológicos sejam fidedignos à categoria a que perten-
cem, uma vez que o sistema exclui informações antagônicas.

Trata-se de um avanço na Saúde Pública Brasileira, pois 
apresenta uma maneira rápida e eficiente de se coletar dados 
epidemiológicos no país e ao mesmo tempo avaliar a qualidade 
dos exames realizados pelo SUS. 

Para garantir a qualidade das mamografias, os exames devem 
estar de acordo com as normas de qualidade da Portaria n° 453/
SVS do Ministério da Saúde de 01 de junho de 1998.

SISMaMa e Categoria BI-RADS®

A terminologia utilizada na versão atual não é totalmente igual 
à utilizada no BI-RADS®. Isto ocorreu porque este projeto se iniciou 
em 2000, quando ainda não havia a tradução do BI-RADS® para o 
português e, ao ser retomado o processo entre 2005 e 2006, a termi-
nologia utilizada foi adaptada para aproveitar o desenvolvimento já 
efetuado no sistema com as terminologias da versão traduzida para o 
português do sistema BI-RADS® produzida pelo CBR.

Qual o impacto que isto causará na utilização do Sistema?

Provavelmente pouco, pois apesar da terminologia não ser a 
mesma, não esta errada. Assim, é uma questão de bom senso 
saber nomear os achados.

Além disso, existe a possibilidade de ajuste nas próximas 
versões do SISMAMA.

A T u A l I z A ç ã O

O SISMAMA vai começar. 
O que eu FAÇO AGORA?

Formulário de requisição de Mamografia

Alguns serviços de mamografia receberão requisições 
de mamografia não padronizados que deverão ser redigidas 
no formulário padrão de requisição de mamografia encami-
nhados às secretarias de saúde em março de 2009. Isto pode 
causar algum transtorno temporário. Entretanto, cidades que 
já disponham do cartão SUS poderão recuperar as informa-
ções cadastrais através do n° do cartão e disponibilizá-las 
automaticamente no formulário eletrônico da requisição e 
laudo do exame.

Há aumento de custo na utilização do Sistema?

Depende muito. Para alguns serviços a utilização do 
sistema diminuirá imediatamente os custos administrativos, 
enquanto que para outros, principalmente os que já possuem 
algum sistema informatizado, haverá um período de adaptação 
para a utilização de outro sistema. Esta questão é resolvida 
quando se pede à equipe de informática do serviço que faça 
uma interface entre o sistema do serviço e o SISMAMA, de 
forma a que os sistemas se integrem e o laudo do exame seja 
uniforme, prático e rápido.

Por que o formulário de laudo separa mama direita de 
mama esquerda em duas páginas diferentes (frente e 
verso) para assinalar os achados?

Isto poderá ser resolvido também na próxima versão do 
SISMAMA. O que já esta resolvido é que o sistema imprime 
o laudo das duas mamas na mesma página. O INCA e o Colé-
gio Brasileiro de Radiologia estão atentos a estas questões e 
tentando resolvê-las o mais rápido possível.

Tudo o que é novo causa resistência no início, mas se levar-
mos em conta o benefício que trará à saúde da população, todo 
este esforço e colaboração terão valido à pena.

O DATASUS/MS disponibiliza em sua página na internet 
o manual gerencial, o manual do prestador de serviço e o 
manual do coordenador.

também estão disponíveis as portarias de implantação do 
sismAmA e o instalador do sistema 

(http://w3.datasus.gov.brlsiscam/siscam.php).
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Cartilha pretende melhorar relação dos planos de saúde 

Vivenciamos em nosso dia-a-dia, dentre outros problemas, 
dificuldades com relação a autorizações de procedimentos, 

glosas, alteração de códigos indevidos e falta de diálogo direto 
entre médico assistente e auditor. Em função disto, no último dia 
28 de abril, na cidade do Rio de Janeiro, ocorreu a reunião entre 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e Sociedade 
Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascu-
lar (SoBRICE) com o intuito de discutir o relacionamento entre 
Operadoras de Planos de Saúde e prestadores de serviço. Como 
fruto desta discussão, a cartilha com orientações sobre como 
proceder diante destas dificuldades foi elaborada e encontra-se 
disponível, juntamente com a lista completa de procedimentos 
da ANS (rol de procedimentos) no site: www.sobrice.org.br.

A interferência por parte de certas operadoras de saúde no 
processo de autorização de procedimentos intervencionistas 
tem gerado contra-indicações e mudança na escolha de mate-
riais. Para evitar tais distorções faz-se necessária a adequada 
normatização destes procedimentos que é de função da socie-
dade competente. A atual diretoria da SoBRICE tem priorizado 
a revisão, atualização e divulgação destes dados e publicará, em 
breve, uma nova lista de procedimentos e materiais em conjunto 
com a Associação Médica Brasileira (AMB).

Com o desenvolvimento da Radiologia Intervencionista e 
Cirurgia Endovascular tem crescido a necessidade de divulgação 
da especialidade em outras regiões do Brasil, que é uma das metas 
da atual diretoria. No dia 15 de agosto de 2009, ocorrerá na cidade 
de Araxá (MG), o Simpósio SoBRICE de Intervenção Hepática 
sob a coordenação do Dr. Alexandre de Tarso Machado. Dentre 
os temas abordados estão os tratamentos da ascite refratária, dos 
tumores hepáticos primários e secundários e das hemorragias 
digestivas altas e baixas. Também será dada ênfase à discussão de 
casos clínicos por meio do tradicional Clube dos Angiografistas, 
além da promoção de integração entre os participantes.

Reunião com ANS (gerência de relações com prestadores de serviço – 
GERPS). Da esq. p/ dir: Carlos Figueiredo (gerente do GERPS), Alexandre 
de Tarso Machado (diretor da SoBRICE), Edenilson Feitosa (assessor jurídi-
co do CBR/SoBRICE), Henrique Martin Salas (diretor da SoBRICE) e Raquel 
Lisboa (especialista da ANS em regulamentação de saúde suplementar)

A SoBRICE também tem buscado a maior divulgação da 
especialidade por meio da participação societária em outros 
congressos como o do CBR em Porto Alegre neste ano. Da 
mesma forma a participação do CBR se fará presente no 
Congresso da SoBRICE que será realizado em São Paulo de 04 a 
07 de novembro de 2009. Este evento contará com vários convi-
dados nacionais e internacionais que abordarão temas de grande 
interesse atual. Como forma de inovação e incentivo científico, 
este ano o congresso terá uma sessão de pôsteres eletrônicos. O 
acesso para envio dos trabalhos se encontra disponível no site: 
www.sobrice.org.br, no link Congresso SoBRICE 2009. Para o 
melhor trabalho haverá premiação e divulgação em revista de 
impacto científico.

Dr. Alexandre de Tarso Machado (MG)
Dr. Airton Mota Moreira (SP)
mEmBros da soBriCE – dEpartamEnto dE radiologia intErvEnCionista E 
Cirurgia EndovasCular do CBr
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Quiz: Caso 7 - Caro colega neurorradiologista, 
qual o seu diagnóstico?

Envie também seu caso de 
neuroimagem adulto ou pediátrico 

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

RESPoStA Do CASo PuBlICADo NA EDIção Nº 255 (CASo 6)

Acertadores: Drs. Ana Lúcia F. Moreira, Ana Rita Soares, Cristiana Caires, Diego Demolinari 
Pires, Fábio de Menezes Duba, Gabriel Garcez Nunes, Germano de Almeida Fleming, 
João Moreno Filho, Jose Dilermando Gotardo, Pablo Picasso de Araujo Coimbra, Pedro 
Erthal de S. Vianna, Marcio Ribeiro Barbosa, Margaret M. Volpato, Raphael M. de C. T. 
de Siqueira, Rodrigo Andre Lima de Oliveira, Rômulo Lopes Gama, Victor Hugo Rocha 
Marussi e Walter Teixeira de Paula Neto.

Masc. (F.R.R), 34 anos.  Coréia e tiques, redução cognitiva. Irmã faleceu com a mesma doença.
Qual o seu diagnósico?
Enviado pela Dra. Lara Brandão - Clínica Radiológica Luiz Felippe Mattoso

Envie sua resposta para sbnrdt@terra.com.br

eventos da Neuroimagem

Foi realizado entre os dias 16 e 21 
de maio, o 47° Congresso da Sociedade 
Americana de Neurorradiologia - American 
Society of Neuroradiology - ASNR - na 
cidade de Vancouver, no Canadá. 

Como acontece todos os anos, o 
Congresso foi precedido por um Simpósio 
Neurorradiológico nos dias 16 e 17 de 
maio onde os assuntos principais foram 
anatomia, função e patologia do sistema 
límbico e do lobo temporal. Temas como 
epilepsia temporal, anomalias congênitas 
do sistema límbico, encefalite límbica e 
demência também foram abordados. O 
Simpósio foi encerrado com chave de ouro, 
caso das palestras sobre o eixo hipotálamo-
hipofisário, onde foram discutidos tumores 
hipofisários do adulto e da infância assim 
como lesões selares e para-selares abor-
dadas na forma de diagnóstico diferencial 
pela Dra. Anne Osborn, numa brilhante e 
didática exposição.

Seguiram-se quatro dias de intensa 
programação científica durante os quais 
pudemos compartilhar da experiência de 
colegas renomados como os Drs. James 
Barkovich e Tina Poussaint (área de 
neurorradiologia pediátrica) assim como 
os Drs. Gordon K. Sze, Meng Law, Soonme 
Cha e Jeffrey Petrella, (área de adulto) e 
Dras. Patricia A. Hudgins e Wendy Smoker 
(área de cabeça e pescoço), dentre muitos 
outros.

Foram cerca de 220 pôsteres, 65 exibi-
ções científicas e 120 exibições científicas 
eletrônicas. Sem dúvida nenhuma uma 
grande oportunidade para revisar assun-
tos gerais e especialmente ter contato com 
o que há de novo em neuroimagem do 
encéfalo e medula.

Presidido pelo Dr. Robert Zimmerman 
o Congresso foi bastante prestigiado por 
neurorradiologistas das mais variadas 
nacionalidades.

O próximo congresso da ASNR será 
na cidade de Boston (EUA) entre os dias 
15 e 20 de maio de 2010. Programe-se!

Notícias do coNgresso 
da Sociedade Americana de Neuror-
radiologia – ASNR - Vancouver 2009

Paralisia supra-nuclear progressiva (PSP)

Envie também seu caso de neuroimagem 
adulto ou pediátrico para nosso e-mail. 
Informações com a secretária Joselaine.

Todos os palestrantes e temas da área 
de neurorradiologia do Congresso 
Brasileiro que será realizado entre os 
dias 09 e 11 de outubro de 2009 em 
Porto Alegre já estão definidos.

os temas abordados serão:

Neuropediatria (facomatoses, anoma-
lias corticais, hipóxia e tumores)

Insulto vascular isquêmico e hemorrá-
gico

Angio-ressonância

Neoplasias supra e infra-tentoriais

Doenças neurodegenerativas (demên-
cias e desordens de movimento)

Doenças da substância branca

Infecções

Patologias tumorais e não tumorais da 
medula espinhal

PaLeStRAnteS naCIonaIS 
ConFIrMaDoS 
(em ordem alfabética):

Dra. Claudia Costa Leite

Dr. Emerson Gasparetto

Dr. Francisco Maciel Junior

Dra. Lara Brandão

Dr. Leonardo Vedolin

Dr. Paulo Passos

Dr. Rainer Guilherme

Dr. Renato Adam Mendonça

PaLeStRAnteS 
InternaCIonaIS ConFIrMaDoS:

Dr. James A. Barkovich e Dr. James 
Smirniotopoulos

Notícias do cBr09 - Porto alegre

Dra. Lara A. Brandão
prEsidEntE da sBnrdt
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XII Jornada Pernambucana 
de radiologia 

A Sociedade de Radiologia de Pernambuco (SRPE) realizará de 11 a 
13 de setembro de 2009, no novo centro de convenções do Hotel 
Armação, em Porto de Galinhas (PE), a XII Jornada Pernambucana 

de Radiologia juntamente com o XIX Curso de Diagnóstico por Imagem 
da Mama. Este ano, além dos dois eventos já tradicionais da Radiologia 
Pernambucana, haverá o Encontro de Neurointervenção da Association of 
Rothchild Foundation. 

A comissão organizadora, composta pelos Drs. Antonio Carvalho 
(presidente da SRPE), Norma Maranhão (coordenadora do Curso de Diag-
nóstico por Imagem da Mama), Adonis Manzella, Cláudia Fontan, Edison 
Barros, Fátima Aragão, Fernando Amaral, Gustavo Andrade, Joaquim 
Guedes, Luiz Carlos Ferrer (vice-presidente do CBR – NE), Paulo Borba, 
Paulo Andrade, Robertson Correia, Silvio Litvin e Sílvio Cavalcanti de 
Albuquerque, vem se empenhando para fazer destes eventos um congra-
çamento de alto nível científico, confraternização entre colegas de diversas 
especialidades e lazer, nesta praia paradisíaca. 

Para abrilhantar estes encontros científicos a SRPE contará com vários 
professores nacionais e três convidados internacionais, Dr. Scott Atlas 
(EUA) e os doutores Charbel Mounayer e Michel Piotin, ambos da França. 
Entre os professores nacionais já confirmados estão: Alexandre Mançano 
(DF), Ayrton Pastore (SP), Cláudio Staut (SP), Dakir Duarte (RS), Daniel 
Abud (SP), Domingos Correia da Rocha (AL), Fátima Aragão (PE), Fran-
cisco Maciel Júnior (BA), Giuseppe D´Ippolito (SP), Glerystane Holanda 
(PE), Linei Urban (PR), Marcos Barbosa (PE), Maria Lúcia Soares (AL), 
Nestor de Barros (SP), Paulo Villar do Valle (RJ), Pedro Pires (PE), Radiá 
dos Santos (RS), Renato Adam Mendonça (SP), Ronaldo Lins (MG), 
Ronaldo Lessa (PE), Selma de Pace Bauab (SP), Sérgio Ajzen (SP), Sérgio 
França (PE), Tereza Filgueiras (MG), Tufik Bauab (SP), Vera Aguillar (SP) 
e Waldir Maymone (RJ). 

A diretoria da SRPE prestará duas homenagens, uma delas a uma lenda 
viva da Radiologia Nacional, o Dr. Waldir Maymone e a outra ao ilustre 
neurorradiologista americano, o Dr. Scott Atlas.

Com a certeza de estar mais uma vez organizando, num esforço conjun-
to, uma programação variada com professores renomados, a SRPE convida 
a todos a visitar em setembro a famosa praia de Porto de Galinhas, eleita pela 
oitava vez a mais bela do Brasil. 

Mais informações: www.srpe.org.br

Cursos para médicos:
 #  I Curso de radiologia da Mama tutorial BIRADS

 Período: De 24 a 25 de julho de 2009
 Horário: sexta-feira das 19h às 22h e sábado das 8h30 às 
12h e das 14h30 às 19h
 Coordenador: Dr. Rogério Dias Duarte (RS)

 #  XXXV Curso de Formação e treinamento em radio-
logia da Mama
 Período: De 24 de agosto a 04 de setembro de 2009
 Horário: segunda a sábado, das 8h às 12h e das 13h às 19h
 Coordenador: Dr. Dakir Duarte (RS)

 Informações pelo telefone: (51) 3219-3699 ou pelo 
e-mail: marcia@saintpastous.org.br. Verificar descontos 
especiais que são oferecidos. Outras informações no site: 
www.saintpastous.org.br.  

o Instituto Cesar Santos também promove os cursos 
a seguir:

 #  Curso de ressonância Magnética das Mamas
 Período: De 20 a 23 de agosto de 2009
 Carga horária: 40 horas (10 pontos na CNA)
 Coordenador e palestrante: Dr. Luciano Chala (SP)
 Público alvo: médicos (ginecologistas, mastologistas e 
principalmente radiologistas) e residentes/ estudantes 
de Medicina

 #  Curso de Imersão em Mamografia
 Período: De 23 a 26 de setembro de 2009
 Carga horária: 35 horas (com pontuação na CNA)
 Coordenadores e palestrantes: Drs. Carlos Alberto P. 
Ferreira (SP) e Radiá P. dos Santos (RS)
 Público alvo: médicos (ginecologistas, mastologistas e 
principalmente radiologistas) e residentes/ estudantes 
de Medicina

 #  Curso de tomografia Computadorizada Cardíaca
 Período: De 22 a 25 de outubro de 2009
 Carga horária: 34 horas (com pontuação na CNA)
 Coordenadores e palestrantes: Drs. Ibraim Masciarelli 
Francisco Pinto e Walther Yoshiharu Ishikawa
 Público alvo: médicos (radiologistas e cardiologistas) e 
residentes

 Informações pelo telefone: (51) 3061-7901 ou pelo 
e-mail: instituto@cesarsantos.org.br. 
Outras informações no site: www.cesarsantos.org.br.

o Hospital Mãe de Deus, em Porto alegre (rS), 
convida os interessados para o seguinte evento:

 #  Curso avançado de ressonância X artroscopia em 
traumatologia Desportiva
 Período: Dias 24 e 25 de julho de 2009
 Horário: Das 17h00 às 22h00 no primeiro dia e das 
08h30 às 16h30 no segundo dia
 Público alvo: médicos radiologistas, ortopedistas e em geral

 Informações: Tel. (51) 3230-2426, e-mail: cursorm.
artro@gmail.com e site: www.sir.med.br. 

A Fundação saint pastous e a Clínica serdil oferecem 
os seguintes cursos de extensão nos meses de julho, 
agosto e setembro de 2009:

Cursos disponíveis aos 
médicos no rio Grande do Sul
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Professor Barkhof 
ministrará simpósio 
no rio de Janeiro

O Simpósio Internacional de Neurorradiologia 
será realizado no dia 08 de agosto de 2009, no 
Hotel Windsor Barra, na Barra da Tijuca, no 

Rio de Janeiro (RJ).  O evento conta com a coordenação 
dos Drs. Luiz Celso Hygino da Cruz Jr. e Romeu Côrtes 
Domingues.

Segundo eles, este ano haverá uma abordagem maior 
às novas tecnologias de RM de alto campo (3T e 7T), 
além de um enfoque detalhado nas doenças desmielini-
zantes, especialmente esclerose múltipla nas palestras 
que serão ministradas pelo convidado internacional do 

evento, o Prof. Dr. Frederik 
Barkhof, chefe do serviço de 
Neurorradiologia da Univer-
sidade Vrije de Amsterdã, na 
Holanda.

O Prof. Barkhof é um 
neurorradiologista com vasta 
experiência em temas bastan-
te atuais como demências 
e principalmente doenças 
desmielinizantes. Descreveu 
os critérios diagnósticos de 
esclerose múltipla pela RM 
que servem de base aos crité-
rios de McDonald. Ele é 
também autor de vários livros 
texto e internacionais, além 
de participar como palestran-
te em vários congressos de 
Neurologia e Radiologia.

Os participantes poderão 
também assistir às palestras 
dos Doutores Emerson L. 

Gasparetto - RM “Ultra-High Field” (3T e 7T) em esclerose 
múltipla, Luiz Celso Hygino da Cruz Jr - Compreendendo 
o envelhecimento cerebral através da RM e Roberto C. 
Domingues - Avanços em Neuroimagem com 3T.

Informações e inscrições: JZ Congressos pelo site: 
www.jz.com.br, e-mail: cdpi2009@jz.com.br ou no 
tel: (21) 2266-9150. Até o dia 31/07: Médicos pagam  
R$ 300,00 e residentes, R$ 150,00; no local: Médicos 
investirão R$ 400,00 e residentes, R$ 200,00.

As Sociedades de Radiologia de Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo estão organizando um encontro para seus asso-
ciados e interessados, na cidade de Vitória (ES). O evento será 

realizado em 21 e 22 de agosto de 2009 e será um grande momento para 
confraternização e aprendizado.

A programação científica esta sendo preparada e contará com a 
presença de convidados dos três estados promotores. A ideia surgiu 
durante a realização da V Jornada Sudeste de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem, ocorrida em julho de 2007, em Belo Horizonte (MG). 
A experiência foi tão boa que as comissões organizadoras e científicas 
decidiram ampliar os encontros.

Mais informações podem ser obtidas com a Sociedade Espíritos-
santense de Radiologia no tel: (27) 2104-0302 e no e-mail: leonardo.
amaral@bioscan.med.br.  

encontro MG/rJ/eS 
acontecerá em agosto

Dr. Leonardo Amaral
prEsidEntE da soCiEdadE EspíritossantEnsE dE radiologia
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Caros Amigos,

Vitória (Ilha do Mel) será sede do Encontro MG/RJ/ES 
nos dias 21 e 22 de agosto de 2009.

Além do rico programa científico com convidados destes 
estados, será uma oportunidade de estreitar os laços afetivos, 
de nos confraternizar e chance para conhecer a capital do 
Espírito Santo.

O município de Vitória é formado por um arquipélago 
composto de 34 ilhas sendo a maior com 81 km2. A ilha é 
colorida em sua multiplicidade. Possui clima tropical úmido 
e tem localização estratégica, a apenas 45 minutos de voo do 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte e pouco mais de uma hora de 
São Paulo. Vitória transcende os limites geográficos por meio 
de seus portos e vias de integração, desempenha importante 
função logística no crescimento econômico do estado.

Os frutos do mar estão presentes nos pratos típicos com 
destaque para a Moqueca Capixaba servida na tradicional 
panela de barro. 

Aceite nosso convite para este encontro e venha conferir a 
beleza da baía de Vitória e outros recantos da cidade. Aguar-
damos você no próximo dia 21 de agosto.

Mais informações com as sociedades de Radiologia Regio-
nais do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Serão ofertados gratuitamente ônibus para os primeiros 
inscritos do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então corra...

Atenciosamente,

25Boletim CBR - JULHO 2009
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Nos dias 23 a 25 de julho de 2009, 
no Hotel Windsor Barra, locali-
zado na Barra da Tijuca, na cidade 

do Rio de Janeiro (RJ), serão realizados o  
I Simpósio Internacional de Radiologia 
Pediátrica e a VII Jornada Sudeste de 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

O Simpósio está sendo organizado 
pela Sociedade Latino-Americana de 
Radiologia Pediátrica (SLARP) e rece-
be o apoio da Sociedade Americana 
de Radiologia Pediátrica (SPR),  
da Sociedade Europeia de Radiologia 
Pediátrica (ESPR), da Sociedade de 
Radiologia Pediátrica da Ásia e Oceania 
(AOSPR), do Colégio Brasileiro de 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
(CBR) e da Sociedade Brasileira de 
Radiologia (SBRad).

A programação científica conterá 
os módulos de Ultrassom em Pediatria, 
Tórax Pediátrico, Geniturinário, Gastrin-
testinal, Músculo Esquelético, General 
Practices. A Comissão Organizadora do 
I Simpósio informa que recebeu a confir-
mação de 43 convidados estrangeiros, 
como segue ao lado.

A VII Jornada Sudeste é uma organiza-
ção da SBRad e tem o apoio do CBR. Haverá 
uma programação específica para os partici-
pantes que começará após o almoço durante 
os mesmos três dias e salas. Sendo os módu-
los de: Tórax, Neuro e Músculo Esquelético, 
com ênfase em Tomografia Computadori-
zada e Ressonância Magnética, que serão 

rio de Janeiro terá Simpósio e Jornada Sudeste

Alan Brody – eUA

Alan Daneman – Canadá

Albert H. Lam - Austrália

Beverly Newman – eUA

Carolina Guimarães – eUA

Catherine owens 

inglaterra

Célia Ferrari – Argentina

Cicero torres silva – eUA

Cristián G. Bruce – Chile

Diego Jaramillo – eUA

Donald Frush – eUA

Dorothy Bulas – eUA

edward Lee – eUA

eric Chong – panamá

eric Crotty – eUA

Fred Avni – Bélgica

Gloria soto – Chile

Goya enriquez – espanha

Hyun W. Goo – Coréia do sul

Jeffrey Hellinger – eUA

 João G. Amaral – Canadá

John Racadio – eUA

Jose D. Arce – Chile

Kassa Darge – eUA

Lane Donnelly – eUA

Lizbeth perez – Chile

marc Keller – eUA

maria C. sperperato – 

Argentina

maria ines Boechat – eUA

marilyn Goske – eUA

marilyn siegel – eUA

monica epelman – eUA

paul Guillerman – eUA

pedro Albuquerque – 

Canadá

pierre schmit – Canadá

pilar G. pena – espanha

Ricardo Faingold – Canadá

Robert Brash – eUA

silvia moguillansky – 

Argentina

sjirk J. Westra - eUA

teresa victoria – eUA

vicente Gilsanz – eUA

William e. shiels – eUA

Presidente do Simpósio:

Dr. pedro Daltro

presidente da sLARp: 

Dr. Antônio soares souza

presidente do Comitê 

Científico: 

Dra. Dolores Bustelo

ministrados por professores nacionais de 
reconhecida capacidade didática e com 
profundo conhecimento sobre o tema. 

Sendo eles: Drs. Nelson Fortes Diniz 
(SP), Renato Adam Mendonça (SP), 
Xavier Stump (SP), Mauro Brandão (SP), 
César Augusto de Araújo Neto (BA), Luiz 
Felipe Nobre (SC), Edson Marchiori (RJ), 
Paulo Bahia (RJ), Miriam Menna Barreto 
(RJ), Andrea Souza (RJ), Iugiro Kuroki 
(SP), Fábio Noro (RJ), Marcelo Chaves 
(RJ), Domenico Capone (RJ), Luiz Alberto 
de Souza (RJ), Mauro Esteves (RT), Fábio 
Magalhães (RJ), Luiz Celso Hygino (RJ), 
Lara Brandão (RJ), Ierece Aymoré (RJ), 
Alair dos Santos (RJ), Evandro Miguelote 
(RJ), Paulo Miguel Hemais (RJ), Nelson 
Diniz Ferreira (RJ), Patricia Martins (RJ), 
Paulo Bruno Trigo (RJ), Emerson Gasparetto 
(RJ), Áurea Mohana-Borges (RJ).

A Comissão Nacional de Acreditação 
(CNA) conferirá 15 pontos aos frequen-
tadores para o processo de atualização 
profissional, portanto os médicos portadores 
de Título de Especialista e Certificado de 
Área de Atuação podem conseguir pontos 
para completar os 100 exigidos pelo programa 
da AMB/CFM, em cinco anos. Confira a 
pontuação abaixo:

•  Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
15 pontos

• Ultrassonografia Geral – 15 pontos 
• Pediatria – 7,5 pontos
• Neurorradiologia – 5 pontos

site oficial – inscreva-se: www.pedrad2009.com.br
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Programa da VII Jornada Sudeste de radiologia e diagnóstico por Imagem

SALA A

SALA B

TÓRAX

24 de Julho (sexta-feira)

Padrões “em mosaico”. Definição 
e correlação histopatológica
Dr. Luiz Felipe Nobre

Pequenos nódulos pulmonares. 
Correlação da TCAR com a 
anatomopatologia
Dr. edson marchiori

O Papel da Radiologia no 
Diagnóstico das Complicações 
Pulmonares na SIDA
Dr. edson marchiori

Coffee Break

Pneumonite por 
hipersensibilidade – TCAR e 
correlação histopatológica
Dr. Luiz Felipe Nobre

Consolidação e Vidro Fosco 
– Diagnóstico diferencial e 
correlação histopatológica
Dr. Luiz Felipe Nobre

Acertos e erros no diagnóstico 
de nódulo pulmonar através da 
Radiologia convencional
Dr. marcelo Chaves

Pneumonias intersticiais
Dr. mauro esteves

TÓRAX

25 de Julho (sábado)

Nódulo pulmonar solitário
Dra. miriam menna Barreto

 
Técnicas de exame de tórax em 
tomógrafos multislice
Dr. iugiro Kuroki 

Aspectos radiológicos e 
tomográficos das neoplasias 
pulmonares
Dr. César de Araújo Neto

Coffee Break

Bronquiolites
Dr. César de Araújo Neto 
 

Tromboembolismo pulmonar. 
Atualização
Dr. César de Araújo Neto 

Quando a radiografia de tórax 
necessita de complemento
Dr. Domenico Capone 

O pulmão do tabagista
Dr. Fábio magalhães

NEURO

23 de Julho (quinta-feira)

SIDA no Sistema Nervoso Central - 
O que há de novo? 
Dr. paulo Bahia

Avaliação por Imagem das 
Demências 
Dra. Andrea souza 

Traumatismo Crânio-Encefálico 
Dr. Renato Adam mendonça 
 

Coffee Break

Angio RM Cervical e Encefálica 
Dr. Renato Adam mendonça 
 

Acidentes Vasculares Cerebrais 
Isquêmicos - Avaliação 
topográfica 
Dr. Renato Adam mendonça

Trombose Venosa Cerebral 
Dr. Fábio Noro 
 

Fístulas Durais 
Dr. Luiz Alberto de souza

14h30 - 15h00 
 

15h00 - 15h30

 
 
 
15h30 - 16h00

 
 
 
16h00 - 16h30

16h30 - 17h00

 
 
 
17h00 - 17h30

 
 
 
17h30 - 18h00

 
 
 
18h00 - 18h30

14h30 - 15h00 
 

15h00 - 15h30 
 
 

15h30 - 16h00 
 

16h00 - 16h30

16h30 - 17h00 
 

17h00 - 17h30 
 
 

17h30 - 18h00 
 

18h00 - 18h30

MÚSCULO-ESQUELÉTICO

23 de Julho (quinta-feira)

Equilíbrio Sagital do Tronco - Relações 
da Coluna Vertebral com a Bacia 
Dr. Xavier stump

Diagnóstico e Estadiamento da Sequela 
de Displasia do Quadril no adulto 
Dr. Xavier stump

 
Cisto Ósseo Aneurismático - Primário 
ou Secundário?
Dr. ierece Aymoré

Coffee Break

Lesões Ósseas Pseudo Tumorais
Dr. paulo miguel Hemais 

Tumores quirodáctilos
Dr. paulo Bruno trigo 
 

Descomplicando o Edema Ósseo e 
condições afins
Dr. Xavier stump

Coccigodínias: Causas, Mecanismos e 
Avaliação por Imagem
Dr. Xavier stump

NEURO

24 de Julho (sexta-feira)

Difusão, Tensor de Difusão e tractografia 
nos Tumores intra-cranianos
Dr. Luiz Celso Hygino

Perfusão e Espectroscopia nos Tumores 
intracranianos
Dra. Lara Brandão 

Lesões Tumorais e pseudo-tumorais da 
coluna vertebral
Dr. Alair dos santos

Coffee Break

Mielinização - Como descomplicar
Dr. Nelson Diniz Ferreira 

Avaliação por imagem na esclerose 
múltipla - Técnicas Convencionais e 
Avançadas
Dr. emerson Gasparetto

Lesões desmielinizantes não esclerose 
múltipla I
Dr. Nelson Diniz Ferreira

Lesões desmielinizantes não esclerose 
múltipla II
Dr. Nelson Diniz Ferreira

MÚSCULO-ESQUELÉTICO

25 de Julho (sábado)

Armadilhas na coluna vertebral 
Dr. mauro Brandão 

Joelho: Desinserção Menisco-
capsular: o que valorizar pela RM 
convencional
Dr. mauro Brandão

RM na pubalgia
Dr. evandro miguelote 

Coffee Break

Ombro: Lesão do manguito rotador 
no paciente jovem
Dra. patricia martins

RM na avaliação do punho
Dra. Aurea mohana-Borges 
 

US nas lesões do punho do 
esportista
Dr. mauro Brandão

Conflitos do tornozelo
Dr. mauro Brandão
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ECR’2010 aceita inscrições 
de trabalhos até 4 de 
setembro

O 22º Congresso Europeu de Radiologia (ECR) será 
realizado de 04 a 08 de março de 2010, em Viena, na 

Áustria. Organizado pela Sociedade Europeia de Radio-
logia (ESR), o evento tem planos de receber um grande 
número de brasileiros. O prazo para inscrição de trabalhos 
se encerra em 04 de setembro de 2009 e pode ser feito pelo 
site: www.myesr.org.

O Congresso será presidido pela Dra. Malgorzata 
Szczerbo-Trojanowska, da Polônia, que pretende moldar 
um programa muito atrativo do ponto de vista científico, 
educacional e social. “Trabalhando junto com o comitê de 
planejamento do programa estamos tentado criar sessões 
muito interessantes, escolhendo tópicos que atendam 
às expectativas dos participantes”, enfatizou a presiden-
te no informativo da ESR. Informações: ECR Office nos 
e-mails: ecr@maw.co.at e registration@myesr.org.

Bolsas para CurSo 
Internacional no 
México

O Colégio Mexicano de Especialistas em Ginecologia 
e Obstetrícia (COMEGO) convida os radiologis-

tas brasileiros para o Curso Internacional de Patologia 
Mamária “Inovações no Cuidado da Saúde Mamária”, que 
será realizado no período 24 a 26 de fevereiro de 2010, na 
Cidade do México.

Devido à importância do CBR, a Comissão Orga-
nizadora esta oferecendo cinco bolsas completas com 
inscrição para o curso para os nossos associados. Da 
mesma forma se comprometem a conseguir um bom 
preço para hospedagem. 

Como o diagnóstico e tratamento do câncer de mama 
são multidisciplinares, os radiologistas são considerados 
parte essencial no diagnóstico desses pacientes.

A programação científica contará com três professores 
internacionais, sendo eles: Drs. Jose Antonio Alberro 
Adúriz (Espanha), Ana María González Angulo (EUA) e 
Laszlo Tabar (Suécia). Vale à pena mencionar que foram 
convidados 25 professores nacionais com uma vasta expe-
riência sobre os temas abordados. 

Mais informações no site: www.comego.org.mx. 

Primeira edição da 
Jornada Baiana de 
radiologia

A Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da 
Bahia (SORBA) realizará nos dias 18 e 19 de setembro 
de 2009, no Hotel Pestana, na cidade de Salvador (BA), 

a 1ª Jornada Baiana de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
juntamente com o Curso de Reciclagem em Mama do CBR e o 
Curso AVR (Assistência à Vida em Radiologia).  

A programação científica esta muito rica e diversificada, com 
temas em ultrassonografia obstétrica, ginecológica, imagem do 
abdome, sistema músculo esquelético e coluna, contando com 
os professores internacionais: Dr. Andres Mejides (EUA), Dr. 
Daniel Caficci  (Argentina), Dr. Waldo Sepúlveda  (Chile) e 
Alessandro Del Maschio (Itália) e, os professores nacionais: Dr. 
Alípio Gomes Ormond Filho (SP), Dr. Ayrton Pastore (SP), Dr. 
Décio Prando (SP), Dr. Domingos Correia da Rocha (AL), Dr. 
Luiz Antônio Bailão (SP), Dr. Luiz Antonio Nunes de Oliveira 
(SP), Dr. José Michel Kalaf (SP), Dra. Norma Maranhão (PE), 
Dr. Renato Ximenes (SP) e Dr. Ronaldo Baroni (SP).

Todos já confirmados e, naturalmente, com vários professo-
res locais, como o Dr. Antonio Carlos Matteoni de Athayde, Dr. 
Helio Braga, Dr. João Luiz Fernandes, Dr. Kleber Chagas, Dr. 
Luiz Machado, entre outros.

A comissão organizadora em conjunto com a diretoria da 
SORBA esta trabalhando intensamente neste evento que será 
um marco da radiologia na Bahia. Será uma grande festa na cida-
de da alegria e contamos com a sua presença.

Mais informações com a SORBA pelo tel: (71) 3237-0290 
ou com a ST-Eventos pelos tels: (71) 2107-9681/9972-7890.
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Por acidente de trabalho típi-
co entende-se, segundo a Lei 
8.213/1991, aquele que ocorre 

pelo exercício do trabalho a serviço da 
empresa, provocando lesão corporal 
ou perturbação funcional que causa a 
morte, ou perda, ou redução permanen-
te ou temporária, da capacidade para o 
trabalho

A mesma Lei equipara a acidente 
as doenças que decorrem do exercício 
do trabalho, que são classificadas como 
doenças profissionais, peculiares a deter-
minada atividade ou profissão de acordo 
com classificação do Ministério da Previ-
dência Social, ou doenças do trabalho, 
que, apesar de terem origem na atividade 
do empregado, não estão vinculadas 
necessariamente a uma determinada 
profissão.

Também são equiparados a aciden-
tes de trabalho aqueles ocorridos fora 
do local da prestação de serviços [espa-
ço físico], tais como, o acontecido no 
percurso da residência para o trabalho e 
vice-versa, o sucedido no trajeto traba-
lho-escola, quando o curso for pago pelo 
empregador objetivando aprimorar os 
conhecimentos técnicos do trabalhador.

Havendo acidente do trabalho, típi-
co ou não, que cause o afastamento das 
atividades laborativas do empregado, o 
salário referente aos 15 primeiros dias é 
pago pelo empregador e o restante pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) por meio do auxílio-acidente.

O tempo de afastamento é defi-
nido por meio de perícias realizadas 
pelo INSS, que têm como objetivo 
apurar a capacidade do empregado 
para o trabalho.

Além do auxílio previdenciário 
durante o período de afastamento, o 
empregado pode pleitear outros direitos 
decorrentes do acidente de trabalho, que 
são suportados pelo empregador.

O Acidente de Trabalho 
e seus efeitos Jurídicos

De acordo com a Lei 8.213/1991, 
sendo determinado o retorno ao trabalho 
pelo INSS, o empregado tem garantida a 
manutenção no emprego pelo prazo de 
12 meses. A volta ao trabalho, após o 
fim do benefício, não pode ser obstada 
pelo empregador, sendo que, em caso 
de recusa, a Justiça do Trabalho poderá 
determinar a reintegração ou a indenização 
do empregado. 

É importante distinguir o afasta-
mento por acidente de trabalho daquele 
decorrente de doença comum, a qual não 
gera a estabilidade de 12 meses. A dife-
renciação entre um benefício e outro é 
definida pelo INSS, mas pode ser alterado 
por decisão judicial.

Independente da estabilidade, o 
empregado pode pleitear, ainda, inde-
nização por danos morais, estéticos e 
materiais, e até mesmo pensão vitalícia.

A indenização decorrente de 
acidente de trabalho é assegurada pela 
Constituição Federal, sendo que somen-
te não é devida se ficar comprovado que 
o acidente de trabalho ocorreu sem qual-
quer culpa do empregador e que foram 
observadas todas as regras de medicina e 
segurança do trabalho.

Em caso de doença equiparada a 
acidente de trabalho, não será devida a 
indenização se restar comprovado que 
a moléstia decorre de motivos não rela-
cionados com o emprego. Em diversas 
hipóteses, peritos nomeados pela Justi-
ça do Trabalho apuram que as doenças 
têm natureza degenerativa, de modo que 
não possuem nexo de causalidade com 
o emprego. Nesses casos, não havendo 
prova capaz de contrariar esses laudos, 
normalmente o pedido indenizatório é 
julgado improcedente.

Entretanto, se realmente for apurado 
a relação de causa e efeito entre o aciden-
te ou doença do trabalho e a atividade 
laborativa, e não for provada culpa do 
empregado, é possível a condenação do 

empregador em indenização por danos 
morais e até mesmo estéticos, dependen-
do da gravidade e extensão das sequelas 
existentes.

Além disso, pode haver a condenação 
no pagamento de despesas de tratamento 
do empregado, além de pensão vitalícia 
em caso de incapacidade total ou parcial 
permanente.

Dessa forma, é importante que os 
empregadores estejam atentos às condi-
ções de trabalho de seus funcionários, 
observando rigorosamente as normas do 
Ministério do Trabalho e Emprego, para 
que sejam evitados eventuais prejuízos 
econômicos decorrentes de infortúnios 
e, principalmente, para que seja preser-
vada a integridade física e moral dos 
empregados.

Dr. Paulo Mariano de Almeida Junior
é advogado da árEa dE dirEito do traBalho do  
EsCritório BuEno BarBosa advogados 
assoCiados, assEssoria jurídiCa ao CBr

o tempo de 

afastamento é 

definido por meio 

de perícias realizadas 

pelo INSS, que têm 

como objetivo 

apurar a capacidade 

do empregado para 

o trabalho
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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 (sp)  
rferrigno@uol.com.br 

A prática de atividade física 
regular é um dos hábitos mais 
saudáveis para evitar o apare-

cimento de algumas enfermidades, tais 
como câncer, diabetes, hipertensão, 
infarto, derrame e várias doenças dege-
nerativas. No caso de alguma doença 
presente, a prática de esporte pode ser 
utilizada como auxiliar no tratamento. 
Vários estudos apontam que a qualida-
de de vida das pessoas e os parâmetros 
dos distúrbios melhoram com a ativi-
dade física. Isso obviamente não é uma 
regra e cada caso deve ser avaliado 
individualmente para determinação do 
benefício de um certo exercício. 

Esse assunto tem ganhado tanta 
importância, que o caderno equilíbrio 
do jornal a Folha de São Paulo, publi-
cado em junho desse ano, dedicou uma 
matéria só para isso, após ter entrevis-
tado mais de dez especialistas. Abaixo, 
algumas enfermidades que podem ter o 
esporte como um importante remédio:

aSMa

• Recomendação: Natação.

• Mecanismo: fortalece os músculos 
respiratórios e reeduca a respiração. Com 
isso há aumento da capacidade de reagir 
às crises asmáticas e a capacidade de 
oxigenação dos pulmões.

• Outras opções: corrida em ambiente 
úmido e ioga com ênfase em exercícios 
respiratórios.

artroSe

• Recomendação: Musculação.

• Mecanismo: reduz os danos e adia a 
progressão da doença, além de evitar a 
sobrecarga articular. O fortalecimento 
muscular estabiliza as articulações. O 
ideal é começar com exercícios isomé-
tricos, evoluindo posteriormente para 
isotônicos.

• Outras opções: Ciclismo em terreno 
plano.

eSPorTe – na saúde e na doença
CânCer

• Recomendação: Ginástica aeróbica 
individualizada alternada com muscula-
ção e alongamento.

• Mecanismo: o tratamento do câncer 
com radioterapia ou quimioterapia pode 
provocar, dependendo do esquema, fadi-
ga, perda de massa muscular, náuseas e 
diminuição da capacidade cardiorrespira-
tória. A atividade física regular e individual, 
segundo estudos realizados, diminui os 
efeitos colaterais do tratamento, aumenta 
a autoestima e contribui para o aumento 
da qualidade de vida do paciente oncoló-
gico. A liberação de endorfina, o aumento 
da serotonina, a diminuição do estresse e 
o relaxamento provocado pela atividade 
aeróbica são as possíveis causas desses 
benefícios. A atividade em grupo é reco-
mendada devido à possibilidade de apoio 
social.  É muito importante uma perfeita 
integração entre o médico e o treinador.

• Outras opções: caminhada ou bicicleta 
com acompanhamento.

LoMBaLgIaS

• Recomendação: Pilates e exercícios de 
fortalecimento muscular.

• Mecanismo: a causa deve ser identifi-
cada para que o programa de exercícios 
seja direcionado. O fortalecimento dos 
músculos estabilizadores da coluna (abdo-
me e lombares) proporciona um equilíbrio 
músculo esquelético que diminui a pressão 
sobre a coluna lombar. 

• Outras opções: reeducação postural e 
alongamentos.

FIBroMIaLgIa

• Recomendação: Hidroginástica.

• Mecanismo: melhora a qualidade do sono, 
fundamental para controle da fibromialgia, 
além da água possibilitar a tonificação dos 
músculos sem sobrecarga e relaxar o indivíduo.

• Outras opções: Musculação com carga 
baixa e danças rítmicas.

HIPertenSão

• Recomendação: Caminhada ou corrida.

• Mecanismo: efeito direto sobre a 
normalização da pressão, provavelmente 
pela vasodilatação e que pode se esten-
der por 24 horas. O controle do estresse 
é outro fator importante.

• Outras opções: Natação, bicicleta e ioga.

oSteoPoroSe

• Recomendação: Dança flamenca, corri-
da ou musculação.

• Mecanismo: o impacto de bater o pé no 
chão ajuda a aumentar a densidade óssea. 
Na osteoporose já instalada e avançada, 
o impacto pode provocar fratura. Nesses 
casos é recomendada a musculação, 
especialmente com sobrecarga, pois a 
força muscular exercida sobre os ossos 
estimula a produção de massa óssea.

• Outras opções: Caminhada ao ar livre.

O esporte ainda pode ser utilizado 
como coadjuvante no tratamento da 
depressão, de distúrbios do sono, da 
tensão pré-menstrual, da diabetes, da 
endometriose e de outras doenças. 

Em todos esses casos, é fundamental 
que a prática da atividade escolhida seja 
acompanhada por um profissional habili-
tado para tal. Cada vez mais, o esporte faz 
parte do cardápio de opções terapêuticas 
para várias doenças. Os médicos devem 
estar atentos a esse fato.
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Campanha de Valorização 
Profissional do CBR

Durante a realização da XXii Jornada 
Norte-Nordeste de Radiologia, o  
Dr. Antonio Carlos matteoni de Athayde, 
2º secretário do CBR, comentou a situação 
do radiologista e elogiou a iniciativa 
do CBR em fazer uma Campanha de 
valorização profissional. Acompanhe sua 
opinião abaixo:

“Vejo que o único caminho que nós temos é 
despertar a população, mostrar que nós esta-
mos há 14 anos sem aumento e os planos de 
saúde dizem que não têm dinheiro para nos 
aumentar, mas o têm para fazer campanhas 
publicitárias milionárias, pagarem pessoas 
que cobram um cachê exponencialmente 
alto. Aí o dinheiro deles aparece, mas para 
dar um reajuste para o médico nunca têm 
porque eles sempre dizem que nós que os 
levamos a andar no vermelho e nós sabe-
mos que não é isso. Na verdade o que eles 
buscam, como todo empresário, é um lucro 
cada dia maior independente do custo desse 
lucro. Custo esse que esta sacrificando a clas-
se não só radiológica, mas a classe médica 
como um todo e isso seguramente começará 
a recair na população porque resultará em 
uma baixa da qualidade no atendimento. 
Nós já estamos chegando num momento 
que não estamos conseguindo mais trocar 
equipamentos, apenas mantê-los, e isso vai 
ser o grande problema porque precisamos 
modernizar o nosso parque tecnológico 
periodicamente e isso já esta extremamen-
te difícil. Acho que essa Campanha de 
Valorização Profissional que o Colégio esta 
fazendo que conscientizará e mostrará à 
população a onde esta realmente o buraco 
da saúde privada brasileira, talvez sirva de 
mecanismos para conseguirmos algum tipo 
de aumento que vai tirar a gente deste sufoco 
que toda a classe vive. Todo mundo precisa 
de um oxigênio para respirar e a situação não 
é tão periclitante porque o dólar esta num 
patamar mais baixo, porque se ele estivesse 
como em alguns anos, a situação seria real-
mente caótica e muitas clínicas iriam fechar. 
Hoje, já têm muitas fechando e os hospitais 
estão se tornando deficitários. Ou nós temos 
um realinhamento de preços para toda a 
área médica ou vejo que a saúde privada 
do Brasil vai virar um SUSãO, porque nós 
não temos escapatória e quem vai pagar essa 
conta no final será a população, talvez vidas 
serão ceifadas devido à baixa qualidade de 
atendimento como já existe na saúde públi-
ca brasileira e no próprio SUS. Na verdade 
não existe muita diferença no atendimento 
público e no privado, todos são precários. 
É difícil você atender dentro do que o SUS 
remunera porque não se consegue fazer um 
exame de imagem, um ultrassom, para rece-
ber R$ 10,00 daqui a sessenta ou noventa 
dias, é impossível. Porque como você vai 
pagar os impostos, todos os seus custos e 
não vai ter para mais nada. Então, ou a gente 
tem um realinhamento dos preços ou o caos 
vai vir, é questão de tempo. Espero que este-
ja errado ou que esta situação não chegue a 
isso se estiver certo.” 

Dr. Suelio Marinho Queiroz
é mEmBro do CBr E dirEtor da ClíniCa tomovalE - 
diagnóstiCos por imagEm Em são josé dos Campos 
(sp) – suEliomarinho@hotmail.Com

Esta campanha tendo como coordena-
dor o Dr. Alfredo Walbach já começou a 

divulgar para todo o país nossa insatis-
fação com os valores de reembolso 

dos procedimentos da radiologia.  
Por Walbach? Trata-se de um 
– general – que já foi testado 
nos campos de batalha dos 
nossos mais legítimos interes-
ses e venceu. Devemos a ele a 

atual tabela de procedimentos 
da radiologia. Quem o conhece 

sabe da sua seriedade daí decorrendo 
a sua autoridade e a necessidade de todos 

nós o apoiarmos.

Afirmo que o sucesso desta Campanha 
vai depender de três pré-requisitos:

a) Ética no nosso relacionamento sensu 
latu; 

b) Classificação dos serviços de radiologia;

c) Negociação.  

Pré-requisitos esses a respeito dos 
quais tenho ideias e conceitos bem claros e 
que podem ser discutidos oportunamente.

Desunião dos radiologistas brasilei-
ros e a má qualidade de alguns serviços 
de radiologia vão retardar muito a nossa 
empreitada no sentido de alcançar as 
nossas pretensões: melhorar  o valor do 
reembolso dos procedimentos e estabele-
cer uma política de atualização periódica 
da tabela.

Parabenizo o CBR por esta iniciativa, 
lembrando que o nosso objetivo é vencer 
ou vencer para a sobrevivência da nossa 
radiologia que neste momento passa por 
mais uma fase difícil. Que não seja preciso 
tirar o Sidney e o Karpovas do seu descan-
so eterno!

Mas certamente, eles estão torcendo 
por nós...

Antes de tudo, tenho muito orgulho 
em ser membro titular da quar-
ta maior sociedade de 

radiologia do mundo, nosso 
CBR. Quando entrei para 
o Colégio em fevereiro 
de 1977, não imagina-
va que a competência e 
saga dos nossos colegas 
levassem esta organiza-
ção à tão notória posição. 

Falo para os meus resi-
dentes o quanto vale a pena ser 
membro do CBR, ser sócio pela capa-
citação científica e também sócio com a 
voluntária decisão de respeitar e honrar 
esta sexagenária sociedade.

O CBR oferece ao associado muitos 
benefícios entre eles: assessoria jurídica, 
científica e profissional; boletim infor-
mativo e revista científica; descontos nos 
eventos científicos e de atualização profis-
sional; programas de educação médica 
continuada.

Como sou também membro interna-
cional de organizações tais como, RSNA, 
ARRS e ACR vejo que o Colégio nada deve 
a essas entidades em termos de valorização 
e promoção do radiologista brasileiro.

Uma palavra para saudar meu cole-
ga e amigo Dr. Sebastião Tramontin. Sua 
eleição para presidente do Colégio gestão 
2008-2010,  foi uma benção pra todos nós. 
Lembro-me, Sebastião, das nossas primei-
ras participações nos eventos da radiologia 
paulista que ocorriam na região do circuito 
das águas no interior de São Paulo. A sétima 
edição da Jornada Paulista de Radiologia em 
Águas de São Pedro, em 1977, com um públi-
co de menos cem colegas (contra cerca de 
13.000 participantes na 39ª edição deste ano).

E onde quero chegar com toda esta 
introdução? ... Dizer que apóio e concordo 
com  a Campanha de Valorização Profissio-
nal que esta sendo implementada por esta 
gestão consciente das difíceis batalhas que 
teremos pela frente.
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Isso é uma brincadeira quase 
verdade!! Semelhante  à  CIPA 

-Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes - que vemos nos canteiros 
das grandes obras, a Ouvidoria do 
CBR tem a função de escutar seus 
associados no sentido de aperfeiço-
ar os serviços prestados, evitando 
reclamações.

Quanto maior o “número de 
dias” apresentado na placa, maior 
a sensação de sucesso, a impressão 
de que tudo esta andando bem, que 
todo mundo esta satisfeito, que não 
há acidentes de percurso, etc.

Esse aparente sucesso pode ser 
uma jóia falsa...   

Ele pode representar a desinfor-
mação do associado quanto a esse 
canal que foi colocado à sua disposi-
ção. Com frequência o Radiologista 
envia sua reclamação/sugestão/
pedido ao setor ou à pessoa que 
não é a mais indicada para atender 
sua solicitação. Como consequên-
cia, pode não haver uma resposta 
adequada e em tempo hábil. O Ouvi-
dor tem que registrar a solicitação e 
encaminhá-la ao setor ou pessoa 
responsável, acompanhando o aten-
dimento.  

Também pode representar o 
desânimo ou a descrença nas nossas 
instituições, traduzida com frequên-
cia na frase:  “reclamar prá quê? Num 
adianta... eles nem respondem...”  

A atual Diretoria do CBR está 
empenhada em aperfeiçoar os serviços 
prestados aos seus associados, dando 
especial atenção às reclamações, soli-
citações ou sugestões recebidas.   

C O l u N A  D O  O u V I D O R

R a i o s  -  X

Renata Donaduzzi
Editora do BolEtim do CBr

Influenza a (H1N1)  
vira pandemia

O Ministério da Saúde acaba de confirmar pelo 
seu Gabinete Permanente de Emergências em 
nota à Imprensa que o Brasil teve o seu 885º caso 
confirmado da gripe causada pelo vírus Influenza 
A (H1N1). Este relatório é enviado diariamente 
aos jornalistas e pode ser que no fechamento desta 
edição, o número seja superior.

Infelizmente aconteceu um óbito no Rio Grande 
do Sul, que conta até o momento com 104 casos, 
o maior índice depois do estado de São Paulo, que 
apresenta 399, seguido pelo Rio de Janeiro com 91, 
Minas Gerais que detectou 90 casos, Santa Catarina 
que esta com 56, Distrito Federal com 31, Paraná 
que informou 30, Pernambuco que chegou a 12 e 
o Espírito Santo que já tem 11 confirmações. Os 
demais estados apresentam apenas um dígito na 
tabela.

É preciso alertar aos leitores que os casos confir-
mados foram registrados desde 08 de maio de 2009, 
quando começou a contagem pelo Ministério da 
Saúde, e quase todas essas pessoas já receberam alta 
ou estão em processo de recuperação. 

Portanto, a transmissão no Brasil pode ser consi-
derada limitada porque a infecção – até o dia 03 de 
julho com 756 registros – de 454 pacientes (60,1%) 
aconteceu no exterior e apenas 177 (23,4%) foi 
obtida dentro do país, ou seja, transmissão autóc-
tone, mas com um detalhe, sempre com vínculos 
epidemiológicos ligados a pacientes procedentes do 
exterior também. Sendo que 125 casos ainda estão 
em investigação.

Os principais locais de provável infecção dos 
casos adquiridos no exterior foram dos seguintes 
países: Argentina (287 casos), Estados Unidos (88) 
e Chile (42). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), 35 países têm casos considerados autóc-
tones. Por isso, que esta gripe foi deflagrada como 
pandemia porque é uma enfermidade epidêmica 
amplamente disseminada, significa que a epidemia 
atingiu grandes proporções. Mas, o que é epidemia? 
É uma doença geralmente infecciosa, de caráter tran-
sitório, que ataca simultaneamente grande número 
de indivíduos em uma determinada localidade.

No entanto, a transmissão do vírus de pessoa a 
pessoa é sustentada apenas nos seguintes países: 
Estados Unidos (33.902 casos), México (10.262), 
Canadá (8.883), Chile (8.160), Reino Unido 
(7.447), Austrália (5.298) e Argentina (2.409 casos).

A recomendação das autoridades brasileiras é 
de evitar, se possível, viagens para esses países para 
diminuir o índice de contaminação de pessoas 
dentro do Brasil. Afinal o número de 95.088 casos 
no mundo, que provocaram 426 mortes, já marcou 
negativamente 2009 como o ano da gripe A.

Fonte: Agência Saúde
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Pode ainda ser a expressão do 
nosso comodismo... Temos o que 
reclamar, o que sugerir, mas não 
nos damos ao trabalho de escre-
ver...  Quando muito, expressamos 
nossas insatisfações em conversas 
informais, frequentemente durante 
os Congressos e Jornadas. Às vezes 
nem o fazemos para não ferir ou 
melindrar!

Precisamos mudar esse compor-
tamento. O CBR é conduzido por 
um grupo de radiologistas eleitos 
com o objetivo de bem representar e 
defender os interesses da radiologia 
brasileira. O Colégio somos nós... 
Nossa participação é que dá força e 
sentido à Instituição. Não podemos 
ser passivos ou omissos... Nossa 
opinião é importante e pode ajudar 
à Diretoria no desempenho de suas 
atribuições. O nosso Brasil é imenso, 
cada região tem suas necessidades 
específicas, não sendo possível a 
ninguém ter uma visão abrangente 
de todos os problemas.

Vamos chegar juntos! Vamos 
reclamar, sugerir e quando for o 
caso, podemos até elogiar. Vamos 
participar. A Ouvidoria é o amplifi-
cador de sua voz junto ao CBR . No 
site do CBR tem um link OUVI-
DORIA onde Você pode escrever 
facilmente.

Para entrar em contato com o 
departamento de Ouvidoria do CBR: 

• envie um e-mail: ouvidoria@
cbr.org.br, entre no site: www.cbr.
org.br e clique em Serviços, depois 
em Departamento de Ouvidoria ou 
escreva para CBR – Ouvidoria: Av. 
Paulista, 37 – conj. 71 – Paraíso – 
CEP: 01311-902 – São Paulo – SP. 
Urgências poderão ser atendidas no 
cel: (61) 7815-9372.

Dr. Manoel Aparecido Gomes da Silva
é mEmBro titular do CBr E ouvidor do CBr 
clinicamanoel@ig.com.br 
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A B C D I

No dia 27 de maio de 2009, a 
Diretoria da ABCDI realizou 
reunião com os seguintes parti-

cipantes: Drs. Sebastião Tramontin, Carlos 
Alberto Ximenes, Paulo Eduardo Marinho 
de Jesus, Giuseppe D’Ippolito, Adelson 
André Martins, Nelson Peralta (assessoria 
jurídica), Sr. Bolivar Lacerda (consultor); 
e os convidados da Fundação Dom Cabral: 
Sr. Osvino Pinto de Souza Filho, Prof. 
Ricardo Carvalho e Sr. Victor Lasmar.

A pauta tratou basicamente da 
programação do Curso de Imersão 2010 
que esta sendo preparado pela Fundação 
Dom Cabral e consistirá de três fases: 
atividades culturais, esportivas e aulas de 
gestão. Chamado de “Programa Avança-
do de Desenvolvimento de Executivos da 
ABCDI” conterá nos três primeiros dias 
passeios culturais por Belo Horizonte 
e nos outros dias apenas aulas teóricas 
intercaladas com ações físicas.

Os temas das palestras já estão em 
discussão e versarão sobre Estratégia Compe-
titiva, Marketing, Finanças Corporativas, 

empresas discutem 
os Contratos de 
Manutenção com o 
CBr

Conforme anunciado em Boletins 
passados, a Diretoria da ABCDI e do 
CBR marcou reunião com quatro empre-
sas que comercializam equipamentos 
e aparelhos de radiologia e diagnós-
tico por imagem, sendo elas: Philips, 
Siemens, Toshiba e GE. Cada qual foi 
informada sobre notificações de clientes 
insatisfeitos com os serviços prestados 
com relação ao pós-venda, mais especifi-
camente com os contratos de assistência 
técnica e de manutenção dos produtos.

Assim, reuniões exclusivas foram 
realizadas, na sede da entidade, em que 
as reclamações dos associados pude-
ram ser expostas aos presentes e assim 
a ABCDI e o CBR cobraram uma 

ações práticas são implementadas para as ASSOCIADAS

Negociação e Influência. O curso será bem 
diferente dos demais realizados com a inser-
ção de atividades programadas e ferramentas 
pedagógicas. A Diretoria do CBR e da ABCDI 
estudará o orçamento do curso para que os 
sócios possam realizá-lo.

Será divulgado com antecedência 
todo o conteúdo programático ofereci-
do a fim de que as inscrições sejam feitas 
com o conhecimento das atividades, o 
que facilita a adesão dos participantes e 
os patrocínios.

posição mais contundente das empresas 
na busca pela solução dos serviços pres-
tados. Os assuntos em pauta estiveram 
relacionados com os contratos de manu-
tenção, preços, central de atendimento, 
mão-de-obra, peças de manutenção e 
terceirização dos serviços.

Participaram das reuniões pela 
ABCDI e CBR os Drs. Carlos Alberto 
Ximenes, Paulo Eduardo Marinho de 
Jesus, Fernando Alves Moreira, Carlos 
Gomes, Sebastião Tramontin, Luiz 
Augusto Gadia Gabure, Henrique Carre-
te Jr., José Soares Júnior, Adelson André 
Martins e Aldemir Humberto Soares. 
Pela empresa Philips: Srs. Ademar 
Miamoto, Marcelo Fontinia, Fausto 
Ribeiro e Antonio José Pereira; pela 
Siemens: Srs. Renato Buselli, Armando 
Lopes e Luiz Pazetti; pela Toshiba: Srs. 
Gerardo Schattenhofer, Sérgio Braggio e 
Eduardo Davigo; e pela GE Healthcare: 
Srs. Marcos Corona e Carlos Magno.

Uma das sugestões aceitas pelos 
presentes foi a realização de reuniões 
periódicas com o CBR para que o diálogo 
torne-se constante e as dificuldades dos 
clientes sejam conhecidas pelas empresas. 
Outra ideia compartilhada foi com rela-
ção ao CBR tentar politicamente diminuir 
o imposto dos equipamentos e peças da 
área médica que são importados, além de 
facilitar o trâmite burocrático. 

Uma proposta bem-vinda foi a 
respeito da criação de um setor na 
ABCDI que possa receber todas as recla-
mações das clínicas e que estas sejam 
repassadas posteriormente às empresas, 
a fim de que encontrem uma resposta 
para os problemas apresentados. Todos 
também agradeceram ao CBR pela 
iniciativa de realizar a reunião com o 
intuito de reunir as empresas e expor as 
dificuldades dos associados, melhorando 
a transparência da relação médico-técnico 
de manutenção-empresa.
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Guerbet – expectativas 
SuPeradaS 

Bayer Schering 
Pharma – Presença 
marcante

A área de Diagnósticos por Imagem da 
Bayer Schering Pharma (BSP), divisão 

da Bayer HealthCare, participou da JPR’2009, 
realizada em São Paulo (SP). Durante o 
evento, o laboratório reforçou o seu amplo 
portfólio de produtos voltados para a área de 
radiologia, caso dos meios de contraste. 

Com mais de 20 anos de atuação, a BSP é 
pioneira na área de Diagnósticos por Imagem, 
pesquisando e desenvolvendo uma variedade 
de meios de contraste fundamentais para auxi-
liar os diagnósticos com acuidade e precisão. 
Atualmente o laboratório investe no desen-
volvimento da Imagem Molecular, abordagem 
inovadora para diagnosticar alterações fisio-
patológicas precoces em nível molecular. Em 
parceria com outros institutos de pesquisa e 
empresas, a BSP estuda a detecção precoce de 
doenças neurodegenerativas como o Alzheimer 
e de alguns tumores.

Presente no Brasil há mais de 80 anos, a 
BSP é líder em faturamento do setor, com 37% 
do mercado de Diagnósticos por Imagem. O 
portfólio brasileiro engloba quatro produtos 
principais:

Magnevistan® (ganopentetato de dime-
glumina) – meio de contraste indicado em 
RM para visualizar lesões em todo o corpo.

Iopamiron® 300 (lopamidol) – meio 
de contraste não-iônico indicado para TC e 
angiografia.

Iopamiron® 370 (lopamidol) – meio 
de contraste não-iônico indicado para TC e 
hemodinâmica. Apresenta melhor perfil de 
segurança para pacientes cardíacos, diabéticos 
e asmáticos.

urografina® 292 (amidotrizoato Sódio e 
amidotrizoato de Meglumina) – meio de contras-
te indicado para exames uro-angiográficos e TC.

Outros meios de contraste de última 
geração deverão ser lançados no Brasil nos 
próximos anos como Gadovist®, agente de 
imagem para o sistema nervoso central; e 
Primovist®, meio de contraste indicado para 
câncer de fígado.

Fonte: Burson Marsteller

A Jornada Paulista de Radiologia ( JPR), que aconteceu entre os dias 30 de abril 
e 03 de maio, é o maior evento do setor na América Latina e esse ano superou 
todas as expectativas da Guerbet, multinacional especializada em meios de 

contraste e sistemas de injeção para diagnóstico por imagem. 

“Esse ano percebemos que 
houve um número maior de visi-
tantes à JPR. Nosso termômetro foi 
os intervalos das aulas do Congres-
so, quando o nosso estande ficava 
muito movimentado. A expectati-
va da Guerbet para o pós-evento é 
das melhores, encontramos uma 
aceitação muito grande de nossos 
lançamentos, tanto a SBI, como 
os descartáveis. Isso reforça nossa 
ideia que quando os produtos esti-

verem no mercado serão um grande sucesso”, disse o Sr. André Colpas Coutinho, 
diretor comercial da Guerbet Brasil. 

O Sr. Coutinho lembra que a JPR é um evento no qual os clientes buscam atua-
lização científica, conhecer os lançamentos e fechar negócios. A Guerbet fechou um 
número expressivo de negócios, muitos “leads” foram gerados e tem expectativa de 
fechar a maior parte deles. Por esse motivo, a multinacional faz um balanço muito 
positivo da sua participação na JPR’2009.

Nessa edição o evento explorou o tema França-Brasil, devido ao ano da França no 
país. Com essa abordagem, a Guerbet, que tem sua matriz localizada em Paris, decidiu 
realizar um Simpósio Satélite com grandes nomes da radiologia mundial. “Contamos 
com mais de 250 pessoas presentes no auditório. E o que mais nos chamou a aten-
ção foi a qualidade do público, repleto de formadores de opinião da área. E isso nos 
deixou muito satisfeitos, já que pudemos contribuir para o desenvolvimento científi-
co da Área de Imagem no Brasil’, destaca o sr. Coutinho. 

Fonte: Approach Assessoria de Imprensa 

Carestream Health - Lançamentos 
durante a JPr’2009
A Carestream Health esteve presente durante a 39a Jornada Paulista de Radio-

logia em um estande de 152 m2 em que apresentou ao mercado cinco 
lançamentos para a área de diagnóstico por imagem: o Sistema Carestream DRX-1, 
Kodak DirectView CR Point of Care 360, Carestream Dry View 5850, o Kodak 
Dry View DVB+ Laser Imaging Film e o Kodak 9000 3D.

Além desses produtos, o público pode ainda presenciar a integração dos 
Sistemas Kodak Carestream PACS & Kodak Carestream RIS com as seguintes 
funcionalidades: 3D, Streaming, Fusão, Cardiologia, Mamografia, Ortopedia, 
Kodak DirectView CR 975, Kodak DirectView CR Elite, Kodak Dryview 6800 e 
CAD. 

Fonte: CSK Comunicação
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A NDt- Fujifilm realizou um empréstimo de Workstations 
pACs-synapse, de 3 e 5 megapixels, a pedido da Comissão 
Nacional de Qualidade em mamografia do CBR, coorde-

nada pela Dra. selma de pace Bauab. o uso destes equipamentos 
vai proporcionar à Comissão a possibilidade de avaliar as imagens 
digitais dos exames de mamografia realizados em equipamentos 
de CR e DR das clínicas interessadas em adquirir o certificado e o 
selo de qualidade específicos.

Desta forma, a Comissão poderá analisar não apenas a qualidade 
do filme impresso, mas também a forma como se apresenta no 
monitor, possibilitando uma análise mais fidedigna. 

A Comissão de mamografia está avaliando os monitores para 
laudos mamográficos e testando a qualidade da imagem para a 
aquisição de imagens digitais em formato DiCom. pelo acordo, o 
CBR ficará com os equipamentos por seis meses. 

A Comissão de mamografia agradece à NDt-Fujifilm, encontrando-
se aberta a todos os fornecedores interessados em participar deste 
processo de evolução da análise de imagens.

O Dr. Jefferson Luiz Gusso era médico radiologista 
em Curitiba (PR), membro titular do CBR, e fale-
ceu no dia 05 de julho de 2008. Ele era um jovem 
médico, pois tinha 34 anos na época. Era uma pessoa 
muito alegre que contagiava todo o ambiente com a 
sua presença. Sempre era ele que animava as festas 
dos colegas com a sua banda (Dr. Spok). Faleceu 
retornando do trabalho. Era um sábado muito boni-
to e ele decidiu trabalhar de moto. Deixou a mulher, 
Andréia, também radiologista e uma filha de 8 
meses, Giovanna.
Dra. Silvia Cristiane Gusso Scremin
mEmBro titular do CBr

H O M E N A G E M  P ó S T u M A

um ano sem ele

Paraná | reunião do Clube 
da mama da SrP

S O C I E D A D E S  E M  A ç ã O

reunião do departamento de radiologia 
Mamária com o físico do CBr

O Departamento de Radiologia Mamária da SRP esteve 
reunido no dia 28 de maio passado para discussão da implan-
tação do programa de Garantia de Qualidade dos Serviços de 
Mamografia da Rede de Serviços SUS (INCA-CBR-ANVISA). 

Estiveram presentes na ocasião, os Drs. Cristiane Spadoni, 
coordenadora do Departamento de Radiologia mamária; 
Débora Pedrazzani, secretária da SRP; Ênio Rogacheski, 
ex-presidente da SRP; Linei Urban, membro da Comissão 
de Mamografia do CBR; e os físicos João Tilly, Rosângela 
Jacubiak e João Emílio Peixoto, físico da Comissão de Mamo-
grafia do CBR.

Da esq. p/ dir.: Dras.Tatiana Tolentino, Ângela Bescorovaine, Maria 
Helena Louveira, Mariane Teixeira Miranda, Fernanda Maria Rebello, 
Cristiane Spadoni, Linei Urban e Andréa Trippia

Da esq. p/ dir.: Rosangela Jakubiaki, Charlie Miquelin, ambos Profs. 
de Física em Radiologia do CEFET; João Emílio Peixoto, João Gilberto 
Tilly, físico do HC; Dra. Débora Pedrazzani; Dra. Linei Urban;  
Dra. Cristiane Spadoni e Dr. Ênio Rogacheski.

NdT-Fujifilm – empréstimo ao CBr

O Departamento de Radiologia Mamária da Sociedade 
de Radiologia do Paraná (SRP) promove mensalmente o 
Clube da Mama, uma reunião para atualização profissional, 
estímulo à produção científica e fortalecimento da subespe-
cialidade no estado. As reuniões acontecem na sede da SRP 
sob a coordenação das Dras. Cristiane Spadoni, Maria Hele-
na Louveira e Tatiana Sabedotti. A última reunião ocorreu no 
dia 21 de maio de 2009 sob o tema: Assimetrias Mamárias.  
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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 boletimcbr@cbr.org.br, aos cuidados de renata. o conteúdo expresso nos anúncios aqui publicados são de inteira responsabilidade de seus anunciantes.

S I N A l  l I V R E
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χ Vendo aparelho Sonoline Versa Plus Sie-
mens com Doppler colorido, 3 transdutores 
em perfeito estado. Aceito oferta. Tels: (21) 
2537-9383 / 2537-8952 ou E-mail: uros@
centromedicobotafogo.com.br. 

χ Vendo US GE Logic Book, portátil c/ Doppler 
color e 3 transd.: (Linear 7-10 Mhz; Conv. 3-5 
Mhz; Endo 6-8Mhz). Excelente conservação. 
Única dona (Out 2006). Acompanha Vídeo 
Printer Sony e gravador CD-Rom. Preço: R$ 45 
mil. Contato: Dra. Mila Sampaio (81) 8766-
1310/8796-3006 ou mamacenter@gmail.com. 

β Vendo um Aparelho de Ultrassom GE LOGIC 
3. Ótimo estado. Único dono. Contato pelo 
telefone: (35) 9199-2802.

β Vendo Mamógrafo Lorad M-II, usado, com 
ampola em ótimas condições. R$ 40.000,00. 
Vendo USG LOGIC 100-alfa, com três (3) trans-
dutores, linear, convexo e endovaginal, Prin-
ter P&B, Carrinho e Monitor. R$ 18.000,00. 
Tratar fone: (18) 9146-7522, c/ Dr. Gilberto ou 

e-mail: gilberto.ferraz@ig.com.br. 

β Vendo clínica no Rio de Janeiro. Interessados, 
por favor, liguem para o tel: (21) 9985-4928.

β Um aparelho de RX Raicenter: Mesa de co-
mando, conj. gerador  300mA/125KV, mesa 
exames tampo flutuante, conj. freios eletro-
magnéticos, coluna porta-tubo e estativa bu-
cky mural - R$ 19.500,00. Com Sr. Plínio Ma-
zuco, gerente geral, tels: (15) 3318-3840, (15) 
9162-7866 e plínio.biolabor@hotmail.com. 

β Vende-se densitômetro GE Lunar DPX-NT, 
adquirido em 2007 direto da GE, c/ pouco uso 
(cerca de 400 exames realizados), em excelente 
estado de conservação, c/ todos os acessórios. 
Valor 85 mil. Estudam-se propostas e transpor-
te do mesmo. Contatos: horário comercial (49) 
3245-1917 e warbolt@gmail.com.

β Vende-se US – Aparelho GE Logic 5, com 
03 transdutores multifrequenciais: linear, 
Convexo e Intracavitário + Vídeo Printer Sony. 
Excelente estado de conservação. Fone: (61) 

9961-1976 ou 3340-0254 com Sra. Lúcia.

β Vendo chassis AGFA com janela e ecrán 
sendo 5 - 18x24, 24x30, 30x40, 35x35, 
35x43. Ótimo preço, motivo digitalização. 
Entrar em contato com Alessandro pelo tel 
(11) 6694-6183. Os chassis estão lacrados e 
sem uso.

α Vende-se TC helicoidal Toshiba, modelo X 
vision EX – exc. estado de conservação. Possui 
contrato manutenção preventiva c/ Toshiba 
por toda existência. Realizou apenas 800 mil 
cortes. Único dono. Novíssimo. Preço imper-
dível. Contato: Erico Almeida nos tels: (85) 
8603-1172 e (85) 3066-7900.

α Vendo mamógrafo Lorad M-III, ano 1997, 
completo com todos acessórios. Acompanha 
7 cassetes Kodak. Vendo também 2 proces-
sadoras Kodak (Mim-R e M-35) novas e revi-
sadas. Dr. Luciano Ferreira, luferadiol@yahoo.
com.br;  tel: (35) 9147-4441.

α Vende-se aparelho de Ortovoltagem, mar-

χ Grande hospital da região sul de 
Santa Catarina oferece oportunidade 
de trabalho para Médico Radiologista 
com experiência em radiologia digital, 
US, Doppler e TC. Rendimentos a com-
binar. Contatos com marlonmarques@
ig.com.br. 

χ Clínica diagnóstico imagem em Petró-
polis necessita médicos radiologistas e/
ou ultrassonografistas, que atuem nas 
especialidades: USG Geral, GO, ME, Do-
ppler e Biópsia Próstata. Interessados 
enviar CV via fax ou contato tel/fax: (24) 
2245-6070/2245-8699/9968-5492 ou  
ultrascan@ultrascanimagem.com.br. 

χ Clínica de Imagem em Taguatinga Sul 
(DF), com RX Geral, Ultra-Som, Mamo-
grafia, Densitometria Óssea, CT e  RM 
precisa de Médico Radiologista. Currí-
culos com pretensão salarial p/: exami-
naradiologia@hotmail.com ou com Ana 
Lúcia pelo tel: (61) 3356-6777 ou Dr. 
João Júnior pelo cel: (61) 8426-0221.

χ Urgente – Médicos Ultrassonografis-
tas. Temos vagas para Região do ABC 
para agendas e plantões. Ótimas opor-
tunidades e remuneração a combinar. 
Contato: Vanessa tel: (11) 4438-0650 
ou Dra. Sandra cel: (11) 9654-2060 e E-
mail: gobbo.papa@uol.com.br. 

β Tradicional Clínica de Imagens lo-
calizada em Itaboraí, São Gonçalo e 
Alcântara (RJ) necessita de médicos 
ultra-sonografistas com Título do CBR e/
ou radiologistas com Título CBR para RX, 
Mama, US, TC e RM. Contatos: (21) 9515-
2808 /9164-3837.

β Clínica de Radiologia interior do RS 
procura  médico radiologista p/ atuação 
em US (medicina interna, M.E., obsté-
trica, ginecológica, Doppler colorido e 
biópsias) e  RX convencional e contras-
tado.  Rendimentos a combinar. Contato: 
Carlos/Luis no tel: (49) 3522-2030 e ion-
diagnosticos@yahoo.com.br. 

β Médico ultrassonografista c/ experiên-

cia e Título de Especialista p/ trabalhar 
clínica particular c/ grande volume, há 
cerca 30 anos mercado, interior estado 
do RJ. Remuneração p/ produtividade. 
Enviar CV: deiseexa@hotmail.com. Con-
tato c/ Drs. Leoni e Fernando nos tels: 
(22) 2528-8480/2523-9669.

β Hospital localizado em Palmas (TO) 
precisa de médico radiologista com 
especialidade em TC, US e DOPPLER, 
MAMA e RX. Interessado enviar currí-
culo para: Dr. Valter e-mail: valterma-
chado_@hotmail.com com cópia para 
mactadm@yahoo.com.br. 

α Clínica de diagnóstico por imagem, 
Foz do Iguaçu (PR) necessita de médico 
radiologista. Áreas: Densitometria Ós-
sea, Mamografia (Analógica e Digital), 
RX Simples/Contrastado, RM, TC Multis-
lice (32 canais) e Ultrassonografia. Inf.: 
roger_gmeirelles@hotmail.com ou tel: 
(45) 3576-8500 c/ Dr. Rogério.

α Oportunidade p/ Médico Radiologista 

ca Stabilipan; com tudo novo. Contatos: (44) 
3224-1151 e (44) 9972-5869.

α Vendo  Mamógrafo VMI com tubo novo, 
um GE 600T, tubo para 600T, Placas, tubo p/ 
Tomógrafo GE, Toshiba, Processadoras, etc. 
Contato: (34) 9121-4290  ou  clinicaradiolo-
gica@terra.com.br. 

α Vendo Mamógrafo GE 600T, ótimo estado, 
4 chassis (18x24) e 1 chassis (24x30).Valor: 
52.000 e Ultra-Som GE Logic Book, Color Do-
ppler 3 Sondas: Linear (7,5-10Mhz), Convexa 
e Endocavitária. Inclui carrinho, printer, gra-
vador CD. Valor: 42.000. Contato: (21) 8547-
2408/2234-1182 gabfoliveira@gmail.com.

α Vendo TC Elscint 2000 Sprint em func. c/ 
construção 3D e  sistema de captura de ima-
gem; TC GE CT Max em exc. estado de func. c/ 
impressora incluída (tubos em bom estado) 
e US Diasonic Synergy c/ 3 sondas, color Do-
ppler e printer incluída. Contato: Flávio (21) 
7822-3648 e flavio@lifeimagem.com.br.

habilitado trabalhar c/ todas  modalida-
des radiologia (RX, Mamo, US, Doppler, 
DO, TC, RM). Pagamento: produtividade 
c/ piso mínimo: R$ 20.000,00; após 
conforme desempenho pessoal. Cidade 
em Santa Catarina. Contatos: radiologis-
tas2009@gmail.com e (54) 3522-2009.

α Clínica particular, único Centro de Me-
dicina Diagnóstica Certificado IS0 9001, 
alto padrão, c/ 23 anos mercado, Soro-
caba (SP), contrata médico p/ US Geral. 
Rendimentos: R$ 13.000 mensais. Enviar 
CV completo: lusabiolabor@hotmail.
com ou tel: (15) 3318-3840, Sra. Lusa 
Santos – gerente administrativa.

Aparelhos Roubados/Furtados 

Nome do Aparelho: Ecógrafo Logik 
Book - Marca: GE - Modelo: XP - Nº de 
Série: 34400WX2 - Procedência: Esteio/
RS - Contato: Dr. Paulo – Tel: (51) 3458-
3858. Ocorrência policial registrada na 
10ª Delegacia de Polícia Civil de Porto 
Alegre - RS sob nº 3013/2009.


