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Tel/Fax: (48) 3222-0376 - E-mail: secretaria@scr.org.br

Sociedade Paraense de Radiologia
Presidente: Dr. Arthur de Paula Lobo
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E-mail: sparadiologia@hotmail.com
Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Presidente: Dr. Tufik Bauab Júnior
Av. Paulista, 491 - 3º Andar - 01311-909 - São Paulo – SP
Tel: (11) 3284-3988 - Fax: (11) 3284-3152 - E-mail: radiol@spr.org.br
Sociedade Piauiense de Radiologia
Presidente: Dr. Lívio William Sales Parente
Rua São Pedro, 2265 - Centro - 64001-260 - Teresina – PI
Tel: (86) 3226-3131 - Fax: (86) 3221-2880
E-mail: ruthfranco@hotmail.com
Sociedade Sergipana de Radiologia
Presidente: Dr. Carlos Luciano Santos Costa
Rua Guilhermino Rezende, 426 - São José - 49020-270 - Aracaju – SE
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Sociedade Espírito-santense de Radiologia
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Um ano inteiro de oportunidades
É hora de recomeçar. Corrigir
os erros e repetir o que deu certo.
Começamos o Ano Novo com o
mesmo entusiasmo e determinação
de continuar com o CBR na vanguarda da radiologia nacional e referência
mundial.
Muitos foram os projetos no ano
que passou, vários concluídos, outros
em andamento e agora novos entrando
em pauta para discussão e concretização, se possível.
No ano de 2010, na área científica,
pretendemos promover o Dia Nacional da Radiologia, que consistirá na
realização de cursos de reciclagens
em todos os Estados brasileiros que
tem associação filiada (federada), no
mesmo dia, realizado em duas salas,
sendo uma de ultrassom e outra numa
outra modalidade de diagnóstico por
imagem. A iniciativa corresponderá a
um congresso brasileiro descentralizado, e será realizada para atender as
necessidades regionais, inclusive com
programação e convidados sugeridos
pela associação filiada.
Também teremos todas as jornadas
regionais, outro curso de reciclagem
no segundo semestre, e o Congresso
Brasileiro que neste ano será na cidade
do Rio de Janeiro.
O CBR, através de suas comissões, vem trabalhando para o contínuo
aperfeiçoamento de nossas ações. Na
comissão de ensino foram realizadas
diversas vistorias em serviços que
oferecem cursos de especialização ou
residências credenciadas, tendo alguns

aumento de vagas e outros suspensão
ou redução do número de residentes
ou especializandos, de acordo com as
avaliações que seguiram os critérios
recomendados.
Na Comissão de Mamografia,
como novidade, ocorreu a modificação
dos critérios para a obtenção do selo de
qualidade, os quais podem ser consultados no nosso site. Também foram
elaboradas sugestões para o aperfeiçoamento do Sismama, implantado pelo
Ministério da Saúde.
A Comissão de Titulação trabalha
no contínuo aperfeiçoamento para a
avaliação dos candidatos à obtenção
do Título de Especialista ou Certificado de Área de Atuação.
O curso de aperfeiçoamento em
ultrassom, com duração de dois anos,
está em andamento, assim como outras
ações da Comissão estão sendo postas
em funcionamento para o atendimento
de todos os associados do CBR que se
dedicam a este importante método de
imagem.

questionamento na área trabalhista a
ser enfrentado, e que está atingindo
diretamente todos os serviços de diagnóstico por imagem do país. Teremos
que nos mobilizar politicamente para
solucioná-lo. E mobilização também
será necessária para conquistarmos a
melhoria da remuneração pelo nosso
trabalho, pretendida por todos.
O CBR participou de todos os
eventos para os quais foi convidado
em 2009, através do seu presidente ou
representante, e espero fazer o mesmo
para este ano.
Desejo a todos um venturoso 2010.

Dr. Sebastião Cezar Mendes Tramontin
Presidente do CBR

Para este ano estamos também
modificando a maneira do uso dos
selos de qualidade do CBR que será
provavelmente eletrônica, dependendo ainda de ajustes finais para esta
modalidade.
A nova gestão do CBR terá sua
implantação definitiva este ano, com o
objetivo de torná-la sustentável
e nos moldes de gerenciamento profissional exigido
pelos novos tempos.
Temos um importante
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AT UA L I Z E - S E

Março/2010

21 a 27

Junho/2010

1º a 31

Programa de Imersão em Gestão Empresarial – ABCDI
Campus Aloysio Faria - Nova Lima/MG
Inf.: Adriana Faian - ABCDI – (11) 3372-4541 administracao@abcdi.com.br

02 a 05

Inscrições para a Prova de Título de Especialista e
Certificado de Área de Atuação do CBR/AMB
Sede do CBR ou Correios: Av. Paulista, 37 – 7º
andar – conj. 71 – Paraíso
CEP: 01311-902 – São Paulo – SP
Inf.: (11) 3372-4544 – www.cbr.org.br – E-mail:
secretaria@cbr.org.br

04 a 08
Congresso Europeu de Radiologia - ECR (CNA 5
pontos)

Abril/2010
29 a 02/05
40ª Jornada Paulista de Radiologia (CNA 15 pontos)
Congresso Brasil – Itália de Radiologia
Transamérica Expo Center – São Paulo – SP
Inf.: (11) 3284-3988 – www.spr.org.br

Viena – Áustria

Maio/2010

Inf.: (431) 533-4064 – www.ecr.org

02 a 07

Inf.: (11) 3253-5704 www.hcnet.usp.br/inrad/
informa/imagine2009/imagine2009.pdf

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

18 a 20

04 a 08

XXIV Encontro de Angiologia e Cirurgia Vascular
do Rio de Janeiro
Windsor Barra Hotel - Rio de Janeiro - RJ
Inf.: (21) 2215-1919
E-mail: neidemiranda@sbacvrj.com.br

ACR 2010– American College of Radiology (CNA 5
pontos)
Hilton Washington – Washington – EUA
Inf.: (1) (703) 716-7545 – www.acr.org
E-mail: mbourke@acr.org

12 a 14
Imagine’2010
Centro de Convenções Rebouças – São Paulo – SP

ESGAR – 21º Congresso Europeu de Radiologia
Gastrintestinal e Abdominal (CNA 5 pontos)
Valência - Espanha
Inf.: (431) 535-8927 – www.esgar.org
E-mail: office@esgar.org

13
Prova Teórica para Título de Especialista e
Certificado de Área de Atuação do CBR/AMB
SP, RJ, PA, PE, DF, MG, RS
Inf.: (11) 3372-4544 – www.cbr.org.br – E-mail:
radiologia@cbr.org.br

Outubro/2010
09 a 11
XXXVIII Congresso Brasileiro de Radiologia e
VIII Jornada Sudeste de Radiologia e Diagnóstico
por Imagem (CNA 20 pontos)
Riocentro – Rio de Janeiro/RJ
Inf.: (11) 3372-4544 – www.cbr.org.br – E-mail:
radiologia@cbr.org.br

CURSOS

Workshop em Acessos Vasculares na Santa Casa de São Paulo
O Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo realizará o “I Curso Prático de Acessos Vasculares”, nos dias 20 e 21 de
fevereiro de 2010, das 8h00 às 17h00.

Walkiria Hueb; foram convidados a apresentar o workshop os Drs. Álvaro Razuk
– Cirurgia Endovascular, João Amaral – Radiologia Intervencionista, e Tércio
Campos – Centro de Simulação.

Fazem parte da programação as seguintes aulas: “Revisão da anatomia
vascular dirigida – treinamento em peças”, “Técnicas empregadas para punção
– treinamento em simuladores”, e “Punção venosa guiada por ultrassom –
treinamento em modelo animal”.

O curso é voltado para profissionais que atuam na prática de acessos
vasculares, dentre os quais radiologistas, cirurgiões, clínicos, intensivistas e
anestesiologistas, e disponibiliza um total de 30 vagas.

Os coordenadores são os Drs. Jong Park, Mirna Barros, Roberto Avritchir e
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A taxa é de R$ 400,00. Inscrições e informações com Denil, das 07h30 às 13h00,
pelo tel: (11) 2176-7273.

O pini ã o

Recomendações
sobre o diagnóstico de
câncer de mama
Questão econômica pode ser o verdadeiro
motivo do grupo independente americano
afirmar que a mamografia deve ser feita a
partir dos 50 anos
A divulgação do estudo de um
grupo de especialistas formado por
médicos e cientistas norte-americanos
que dão as diretrizes para a política
de saúde do governo nos Estados
Unidos causou uma grande discussão
no final do ano passado. No centro da
polêmica está o exame mamográfico
para o diagnóstico do câncer de mama.
A recomendação de que as
mulheres devem fazer mamografias
de rastreamento apenas a partir dos
50 anos e com periodicidade a cada
dois anos e até os 74 anos chocou o
meio médico. Outra controvérsia diz
respeito ao autoexame que terá que
ser cada vez menos incentivado pelos
médicos porque não existe prova de
que ele reduza a taxa de mortalidade.
Há sete anos, esse mesmo grupo
defendia que a mamografia fosse
feita todos os anos, a partir dos 40.
O argumento usado agora é de que
o exame pode assustar mais do que
ajudar, diagnosticando tumores que
não precisariam ser tratados e nunca
levariam à morte. Muitas pacientes
são levadas a falsos diagnósticos de
câncer e a biópsias desnecessárias

como demonstram as seguintes
estatísticas: mulheres entre 40 e 49
anos, o exame evita uma morte em
cada 1.904 pacientes. Na faixa entre
50 e 74 anos, uma morte é evitada
a cada 1.339 mulheres que fazem o
exame. Entre 60 e 69 anos, uma morte
é evitada para cada 377 mulheres
examinadas. Na média, a taxa de
mortalidade por câncer de mama é
reduzida em 15% graças à mamografia.
Apesar das recomendações não
valerem para pacientes do grupo de
risco, como as que têm casos da doença
na família, a decisão surpreendeu os
médicos dos Estados Unidos. Até o
presidente da Sociedade Americana
de Combate ao Câncer afirmou que o
grupo não pode descartar um método
que comprovadamente salva vidas.
Agora as pacientes temem que os
planos de saúde reduzam o direito
à mamografia. E é exatamente
isso que deve acontecer porque se
pode entender que há uma visão
econômica do assunto, afinal os
pagadores (convênios, seguradoras e
o próprio governo) estão interessados
apenas na redução de custos.

Até porque este mesmo grupo
soltou outra recomendação dos
exames citológicos (Papanicolau)
aumentando a faixa etária de início
e ampliando o intervalo que passaria
a ser a cada dois anos também.
Felizmente, a Secretária de
Saúde do governo norte-americano,
Kathleen Sebelius, manteve o padrão
anterior e o CBR, através de sua
Comissão Nacional de Qualidade
em Mamografia, não altera as suas
recomendações entendendo que a
mamografia é o melhor e mais acessível
exame para o diagnóstico precoce do
câncer de mama. Isso tem permitido o
diagnóstico de 50 mil novos casos/ano
e certamente se aquela recomendação
fosse
adotada
prejudicaria
o
diagnóstico de muitas pessoas.
Portanto, as mulheres devem
continuar a fazer mamografia a partir
dos 40 anos e este exame deve ser
realizado anualmente. Àquelas que
possuem casos de câncer na família,
em especial de primeiro grau, como
mãe e irmãs, devem iniciar o controle
já a partir dos 35 anos de idade.
Dr. Aldemir Humberto Soares

Diretor Responsável pelo Boletim do CBR

Boletim CBR - JANEIRO 2010

5

I M A G em

-

BRA-

Senado aprova aumento no salário
mínimo dos médicos

A

Comissão de Assuntos Sociais
(CAS) do Senado Federal aprovou
parecer favorável do senador Mão
Santa (PMDB/PI) ao PLS nº 140/2009
que cria um piso salarial no valor de R$
7 mil para os profissionais de Medicina
e Odontologia. O projeto também sugere que seja modificada a redação da lei
que estabelece o cumprimento de duas a
quatro horas diárias, passando a estabelecer o período de 20 horas semanais, como
já consagrado pela categoria.
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Hoje, o piso do médico é de três salários mínimos, ou seja, R$ 1.245,00 mensais.
A proposta garantiria um aumento de 82%
nos valores pagos aos médicos pela iniciativa
privada. Para o senador Mão Santa, o valor
servirá de incentivo e de base para a remuneração na rede pública de saúde.
O PLS nº 140/2009 “altera dispositivos
da Lei nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961,
para fixar o valor do piso salarial e a jornada
de trabalho dos médicos e cirurgiões dentistas, e dá outras providências”. O Projeto é

de autoria do senador Gilvam Borges
(PMDB/AP). Já o Artigo 7º da Lei em
questão passa a vigorar com a seguinte
redação: “O salário a que se refere o art. 5º
será reajustado anualmente pelo mesmo
índice de correção do salário mínimo”.
A proposta é terminativa, não precisando passar pelo plenário da Casa. Se
não houver recurso nas próximas semanas, o Projeto seguirá diretamente para
análise da Câmara dos Deputados.
Fonte: Conselho Federal de Medicina (CFM)

I M A G em

-

BRA-

CBR 10 tem comissão
científica local definida

C

Foto: Divulgação

om mais de um ano de antecedência, a comissão científica local do
Congresso Brasileiro de Radiologia, a realizar-se no Rio de Janeiro,
já está formada e reuniu-se pela primeira
vez com o dr. Romeu Domingues, diretor
científico do CBR, no dia 08 de setembro
de 2009, na sede da SBRad, no Rio de
Janeiro (RJ).
O Congresso, que será realizado no
Riocentro nos dias 9, 10 e 11 de outubro
de 2010, já tem sua diretriz bem traçada,
e os principais convidados estrangeiros
com presença confirmada.
A comissão local é composta por um
grupo de pessoas com comprovada competência para assumir esta responsabilidade,
porém o sucesso deste evento depende de
todos os associados, aos quais o CBR conclama para desde já realizar trabalhos científicos
e reservar esta data na agenda no próximo
ano, e participar deste congresso, além de
visitar a Cidade Maravilhosa. Conheça a
comissão organizadora e científica local:
XXXIX Congresso Brasileiro de
Radiologia (09 a 11 de outubro de 2010)
IV Congresso da Sociedade Brasileira
de Neurorradiologia Diagnóstica e Terapêutica - SBNRDT
VIII Jornada Sudeste de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem
IV Simpósio de Ultrassonografia e
Radiologia da SBRad-SBUS

Sociedade Brasileira de
Radiologia
Presidente – Carlos Alberto Martins
de Souza
Vice-presidente Científico – Paulo
Roberto do Valle Bahia
Comissão Nacional de
Eventos do CBR (CNEC)
Adelson André Martins
Adilson Prando
Aldemir Humberto Soares
Antonio Carlos Matteoni de Athayde
Ênio Rogacheski
Fernando Alves Moreira
Manoel Aparecido Gomes da Silva
Romeu Côrtes Domingues

Comissão Organizadora

Sebastião Cezar Mendes Tramontin

Colégio Brasileiro de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem

Coordenadores dos Módulos

Presidente – Sebastião Cezar Mendes
Tramontin
1º Secretário – Henrique Carrete Jr.
Tesoureiro – Luiz Augusto Gadia Gabure
Diretor Científico – Romeu Côrtes
Domingues

Ultrassonografia em Ginecologia e
Obstetrícia: Sergio Simoes/Euderson
Tourinho
Ultrassonografia Geral: Suzana Cavalieri/
Celia Resende
Mamografia/BI-RADS: Salete de Jesus

Rego/Fabiola Kestelman
Radiologia Geral: Paulo Villar do Vale/
Max Amaral
Pediatria: Pedro A. N. Daltro/Eloá Nunes
Gestão: Giuseppe D’Ippolito/Flavio
Martins
Medicina Interna: Antonio Eiras/Walter
Mello
Tórax: Edson Marchiori/Domenico
Capone
Cardiologia Não Invasiva: Marcelo Nacif/
Amarino Jr.
Musculoesquelético: Paulo Miguel
Hemais/Evandro Miguelote
Medicina Nuclear: Sergio Altino/José
Soares
Neurorradiologia: Celso Hygino/Lara
Brandão
Cabeça e Pescoço: Ana Celia Baptista/
Carlos Eduardo Cabral
Ensino/Telerradiologia: Alexandra
Monteiro/Alair S. dos Santos
CCRP Sênior: Paulo Bahia
CCRP Júnior: Waldir H. Maymone
Pôsteres Eletrônicos: Maria Emília Rodrigues
Casos do Dia: Emerson Gasparetto
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Por dentro das
Filiadas do CBR

P

ara marcar o início de mais um
ano, esta edição do Boletim do
CBR presta uma homenagem
às Associações Regionais do
Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
(CBR), apresentando o histórico, as
novidades e as retrospectivas dos principais eventos realizados em 2009 pelas
parceiras que, juntamente com o Colégio,
constroem uma rede de fortalecimento
da Radiologia no Brasil.
As conquistas da área pelo país
apenas têm se tornado possíveis através
da consolidação dos objetivos iniciais
da filiação das entidades de Radiologia
difundidas no Brasil, que são: a defesa
profissional dos médicos radiologistas e a
promoção de cursos de atualização e reciclagem da especialidade, de seminários
e de todos os eventos que congregam os
profissionais.

Primeiro passo – A busca pela
união nacional da classe começou desde
a fundação do CBR, em 1948, quando representantes de vários Estados
brasileiros foram incentivados a criar as
“Sociedades de Radiologia” que seriam
ligadas ao Colégio. Daí que, em 1967,
uma grande campanha foi realizada para
que se instituíssem as “Sociedades Regionais” e essas se filiassem ao CBR.
Nesta mesma época o CBR já tinha
como parceiras as Sociedades do Rio de
Janeiro, do Mato Grosso, Pernambuco
e Ceará, além da cidade de Brasília - já
Distrito Federal. Ainda neste período a
diretoria da entidade viajou pelo Brasil
e, através de campanhas, sensibilizou e
incentivou a criação de novas instituições.
Foi então que, na cidade de Petrópolis (RJ), realizou-se a Jornada de Filiação,
onde mais cinco Estados se uniram ao
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Colégio, sendo eles: Bahia, Goiás, Espírito Santo, Alagoas e Minas Gerais. Porém,
a procura pela unificação da especialidade
pelo país não parou por aí, já que outras
Associações foram surgindo e se filiando
ao CBR ao longo dos anos como o Paraná, a Paraíba, o Rio Grande do Sul e São
Paulo.
Hoje o Colégio possui 22 regionais filiadas, nos seguintes Estados: Rio
Grande do Sul, Alagoas, Amazonas, Rio
de Janeiro, Santa Catarina, Ceará, Bahia,
Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Mato
Grosso, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul,
Pará, São Paulo, Piauí, Sergipe, Espírito
Santo e no Distrito Federal. Conheça suas
atividades, história e projetos a seguir:

Sociedade Alagoana de
Radiologia (SARA) - AL

Fundação em 1967

E

sta entidade foi criada no Centro de
Radiologia da Fundação Alagoana de
Serviços e Assistências e teve como primeiros membros da Diretoria os Drs. Lourival
de Mello Mota – presidente, Eduardo Jorge

Silva – vice-presidente, João Barros Simões
– 1º secretário, Getúlio José Jatobá de
Pinho Leite – 2º secretário e Isaac Samuel
do Nascimento – tesoureiro.
A I Jornada Norte-Nordeste de Ultrassonografia do CBR aconteceu na cidade
de Maceió (AL), de 28 de setembro a 02
de outubro de 1982, sendo coordenada e
realizada pela SARA, em conjunto com o
Colégio.

c apa

Atualmente, os médicos que compõem
sua diretoria são:
Presidente: Dra. Andréa Papini Góes
Teixeira
Vice-presidente: Dr. Sebastião Araújo
Presidente da Comissão Científica: Dr.
Domingos Correia da Rocha
Tesoureiro: Dr. Luís Alberto Rocha
1º Secretário: Dra. Adriana Correia
2º Secretário: Dra. Carol Pontes de Miranda
Maranhão

Atividades recentes
Em 2009, a SARA realizou dois importantes Cursos de Reciclagem do CBR.
O primeiro, ocorrido nos dias 03 e 04 de
julho de 2009, com o tema Mama, que
teve a participação de 50 especialistas em
radiologia, ultrassonografia, mastologia e
ginecologia, além de residentes e estudantes. As aulas foram bastante elogiadas pelos
ouvintes, que se disseram muito satisfeitos
em relação aos professores e aos temas
escolhidos.
O último Curso de Reciclagem do
CBR oferecido pela entidade foi realizado em sua própria sede, nos dias 13 e 14
de novembro de 2009, e teve como tema
Medicina Interna. Oferecendo 2,5 pontos
na CNA para o processo de atualização
profissional da AMB/CFM, o evento
contou com 30 participantes, entre eles
radiologistas, atuantes em USG, urologistas e estudantes.

Sociedade de Radiologia
e Diagnóstico por
Imagem do Amazonas
(SORAM) - AM

E

stiveram presentes na solenidade de
fundação da SORAM o então presidente do CBR, Dr. Domingos José Correia
da Rocha, e o presidente da Comissão
de Ensino da entidade à época, Dr. Paulo
Villar do Valle. Seu primeiro presidente
foi o Dr. Alberto Pampolha, sendo sucedido, em 2003, pela Dra. Maria Noel Rígoli
Said, que tomou posse discursando sobre
a importância da regional e, sobretudo,
da Radiologia como especialidade. A eleição foi realizada durante a reinauguração
do Salão Nobre do Hotel Tropical, em
Manaus (AM). Porém, mais recentemente
– em 01 de outubro de 2009 – foi aclamado
para assumir a presidência da SORAM, o
Dr. Aparecido Maurício Carvalho, com a
seguinte Diretoria:

“Vamos somar esforços na campanha
do CBR para a valorização dos procedimentos da radiologia junto às operadoras e
fomentar entre os colegas a necessidade do
nosso reconhecimento profissional, com o
tema Educação Continuada”, acrescenta.
Durante o ano de 2009, a SORAM
realizou sessões clínicas, ocorridas toda
primeira quinta-feira do mês, e dois cursos
de reciclagem com os temas “Pediatria” e
“Doppler Vascular”, respectivamente.

Sociedade de Radiologia
e Diagnóstico por
Imagem da Bahia
(SORBA) - BA

Presidente: Dr. Aparecido Maurício Carvalho
Vice-presidente: Dr. Sócrates Lote
Tesoureiro: Dr. Glauco Tapajóz Said
Secretário: Dr. Jorge Di Tomazzo Leão
Diretor científico: Dr. Michel de A. Tavares

Atividades recentes

Fundação em 1988

O Dr. Carvalho observa que o objetivo
central da SORAM, a partir de agora, é dar
continuidade ao belo trabalho realizado
pela Dra. Said, com o intuito de aumentar o número de especialistas na área de
imaginologia, através da realização de mais
cursos e eventos para os próximos anos,
que visem a atualização do médico radiologista.

Fundação em 1968

F

oi criada pela iniciativa dos Drs.
Fernando Almeida, Lysalvaro Ferreira, Itazil Benício dos Santos, Gonçalves
Sobrinho, entre outros. Porém, foi legalmente fundada em 1996, com o empenho
do Dr. Antônio Carlos Matteoni de
Boletim CBR - JANEIRO 2010

9

c apa

Athayde, primeiro presidente, e de
outros colegas radiologistas. Sua sede
própria foi inaugurada entre 1999 e
2005. Neste período, a Bahia sediou o
I Simpósio Luso-Brasileiro de Radiologia e a XII Jornada Norte-Nordeste
de Radiologia. Já em 2007, em conjunto com o CBR, a SORBA realizou o
XXXVI Congresso Brasileiro de Radiologia e a XX Jornada Norte-Nordeste de
Radiologia.
A instituição participou ativamente do Movimento Médico pela
Implantação da Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), teve seu site criado em
2007 e, em 2008, inaugurou sua Videoteca.
A SORBA possui o Núcleo da Bioimagem, criado em conjunto com a
Associação dos Hospitais e Serviços de
Saúde do Estado da Bahia (AHSEB)
com o objetivo de lutar pela categoria nas
negociações com as entidades compradoras de serviços de Diagnóstico por
Imagem.

2º Secretário: Dr. Paulo Engrácio Matos
de Souza

Hoje, os membros que compõem a
sua Diretoria são os seguintes:

Dr. Luiz Eduardo Machado

Presidente: Dr. José Luiz Nunes Ferreira
Secretário Geral: Dr. José Márcio Villaça
Maia Gomes
Tesoureira: Dra. Sandra Cristina de
Souza Andrade
Vice-presidente em Ressonância
Magnética: Dr. Marcos Vinícius Miranda
dos Santos
Vice-presidente em Tomografia
Computadorizada: Dr. Marco Antônio
Soares de Novais
Vice-presidente em Ultrassonografia: Dr.
Delfin Gonzalez Miranda
Vice-presidente em Radiologia
Convencional: Dr. Helio José Vieira Braga
Vice-presidente em Radioterapia: Dr.
Luiz Carlos Calmon Teixeira
Vice-presidente em Medicina Nuclear:
Dr. Fabiano Torres
1ª secretária: Dra. Eliane Maria Pinto
Fiúza Ferreira
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Suplentes:
Dr. João Soares de Almeida
Dr. Kleber Chagas

Atividades recentes

Reciclagem em Mama, anteriormente citado, e o Curso de Assistência à
Vida em Radiologia (AVR), ambos
promovidos pelo CBR .

Sociedade Cearense
de Radiologia
(SOCEARA) - CE

O principal evento regular da
SORBA é o Clube da Imagem, instituído em 1996, onde são promovidas
mesas-redondas, palestras e discussão de casos que abordam diversos
temas de interesse da especialidade.
No último ano, além do respectivo evento, a entidade promoveu os
Cursos de Reciclagem do CBR em
Tórax e em Mama.
Porém, outro evento de muito
sucesso e que merece destaque, foi
a I Jornada Baiana de Radiologia,
realizada nos dias 18 e 19 de setembro de 2009, pela SORBA. Com a
participação de quase 350 médicos
radiologistas e uma grande presença de empresas do setor, a Jornada
contou com dez professores nacionais, dois professores internacionais
e nove locais. Durante o encontro
também foram realizados o Curso de

Fundação em 1958

S

eu primeiro presidente e um de seus
fundadores foi o renomado médico
radiologista Dr. Danízio Nascimento. Desde
a fundação, a SOCEARA manteve reuniões,
regularmente, com seus membros, realizadas
sempre no Centro Médico Cearense. Um
dos presidentes da entidade, a Dra. Luciana Galvão de Andrade, teve de enfrentar
ferrenha batalha com os convênios médicos,
a fim de garantir remuneração digna aos
radiologistas. Sua sucessora, a Dra. Norma

c apa

Selma Santos, além de dar continuidade às
atividades, contribuiu com a realização de
diversos eventos em Fortaleza, como cursos
de atualizações, minijornadas e a Jornada
Norte-Nordeste de Radiologia. Foi em sua
gestão, aliás, que a entidade adquiriu sede
própria.
A SOCEARA realizou, em 1967, o
XI Congresso Brasileiro de Radiologia,
em 1984, a II Jornada Norte-Nordeste de
Ultrassonografia e, em 1986, o VIII Encontro Brasileiro de Medicina Nuclear.
No dia 09 de novembro de 2009 a nova
Diretoria da instituição tomou posse, para o
biênio 2009/2010, passando a ser composta
pelos seguintes membros:
Presidente: Dr. Cláudio Régis Sampaio
Silveira
Vice-presidente: Dr. Ricardo Mendonça
Rocha
1º secretário: Dr. Sabino R. de Oliveira Neto
2º secretário: Dr. Cláudio Júlio Maia
1º tesoureiro: Dr. Rodrigo de Castro Luna
2º tesoureiro: Dr. Carlos Leite de Macedo
Filho
Além de possuir os seguintes departamentos especiais: Comissão de Defesa

Profissional e Honorários Médicos, Comissão Científica, Comissão de Informática e
Divulgação e Conselho Consultivo, sendo
este último formado pelos ex-presidentes da
entidade.
O Dr. Cláudio Régis Sampaio Silveira,
presidente da SOCEARA, diz esperar, a
partir de agora, estreitar ainda mais os laços
de união com o CBR, do qual afirma ter a
honra de fazer parte.
Outra novidade da Associação é a inauguração de seu site – www.soceara.com.br,
o qual disponibiliza notícias e eventos da
área radiológica, reuniões realizadas pelos
membros da entidade, dados de contato,
entre outras informações. O e-mail da entidade também foi atualizado: secretaria@
soceara.com.br.

Atividades recentes
A SOCEARA realizou, em 2009, os
seguintes eventos: “Neuroclube”, discussões
de casos em neuroimagem abertas a todos
os interessados, especialmente neurocirurgiões, neurorradiologistas, radiologistas,
residentes e internos – realizados todas as
segundas-feiras, às 19h15; e o “Clube da
Imagem”, com a aula “Aspectos de Imagem
do tromboembolismo pulmonar”, com
discussão de casos clínicos.
Além disso, a entidade promoveu dois
Cursos de Reciclagem do CBR, um em
Tórax, realizado no mês de julho, e outro
com o tema Urorradiologia, ocorrido em
outubro.

Sociedade de Radiologia
e Diagnóstico por
Imagem de
Brasília (SRB) - DF

A

s atividades da entidade foram iniciadas
na sede da Associação Médica de Brasília e seu primeiro presidente e um de seus
fundadores foi o Dr. Wilson Eliseu Sesana.
A I Jornada de Diagnóstico por
Imagem de Brasília foi realizada em
março de 1988; já em 2003, de acordo com o novo calendário do CBR,
a instituição promoveu a I Jornada
Centro-Oeste de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e a II Jornada aconteceu
em 2005, em conjunto com o XXXIV
Congresso Brasileiro de Radiologia.
Desde a sua criação, a SRB mantém
regularmente as reuniões mensais do
“Clube de Radiologia Gilvan Dutra”,
com discussões e promoção da difusão
científica.
Abaixo, segue a atual Diretoria da
entidade:
Presidente: Dr. Manoel Aparecido Gomes
da Silva
Vice-presidente: Dr. Gustavo Santos de
Souza

Fundação em 1966

Secretário: Dr. Matias de Freitas Filho
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Tesoureiro: Dr. Joalbo Matos Andrade
Diretor Científico: Dr. Bruno Luiz Barbosa
Cherulli

Atividades recentes
Durante o ano de 2009 a instituição
realizou cursos, palestras e encontros,
entre eles: os Cursos de Reciclagem em
USGO e Abdome; o já referido “Clube
de Radiologia Gilvan Dutra”, com a participação de cinquenta profissionais, aulas
sobre temas variados e apresentação de
casos por radiologistas e residentes; e o
“Neuroclube”, que tem por finalidade o
aprimoramento em neurorradiologia,
com discussão de casos e aulas temáticas
apresentadas por profissionais experientes.
O evento mais recente da SRB é o
“Clube do Ultrassom - CLUS”, mais uma
reunião científica incluída no calendário
da entidade, destinado à discussão de
casos e palestras sobre este método de
diagnóstico.
Segundo a Associação, sua principal
meta é promover uma maior integração
entre os colegas radiologistas que atuam
em diferentes modalidades diagnósticas,
com cursos e reuniões sobre diversos
temas.

Sociedade Espíritosantense de Radiologia
(SER) - ES

Fundação em 1968

O

s primeiros aparelhos de raios-X
do Espírito Santo limitavam-se a
exames de extremidades, tórax e radiocospia, e foram montados, na década de
20, no consultório do clínico alemão Dr.
Karl Bernard Schroeder, e de um cirurgião espanhol, o Dr. Paschoal. O primeiro
médico a fazer Radiologia como especialidade, embora não exclusiva no início, foi
o Dr. Waldemar Washington de Oliveira,
que instalou um aparelho Siemens de
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2º Tesoureiro: Dra. Aline Magnago
1º Diretor Científico: Dr. Leonardo Luis
Avanza
2º Diretor Científico: Dra. Raquel Portugal
Guimarães Amaral Campos

Atividades recentes

100 mA em Cachoeiro de Itapemerim,
em julho de 1930, permanecendo até
1945, quando se transferiu para Vitória.
Outros radiologistas pioneiros foram os
Drs. Rousseau Leão Castelo, Antonio
Tibúrcio, Jaques Minassa, Perly Poncio e
Amantino Soares, todos atuando em vitória. Em 1986 foi fundado, na entidade, o
Clube Waldemar Oliveira, com reuniões
mensais. A denominação é em homenagem ao mais antigo radiologista capixaba.
O Dr. Waldemar é membro fundador do
CBR e foi presidente da VII Jornada Brasileira de Radiologia, sediada em Vitória em
1959. A instituição realizou a VII Jornada
Brasileira de Radiologia em 1959 e o XII
Encontro Brasileiro de Medicina Nuclear,
em 1988.

Além dos Cursos de Reciclagem em
Musculoesquelético e Tórax, a entidade
sediou o I Encontro Rio – Minas – Espírito-Santo de Radiologia, em Vitória (ES).
Este evento reuniu radiologistas de três
Estados da região Sudeste e foi realizado em dois auditórios, sendo que um se
destinou ao debate de temas relacionados
à “Neuro – Cabeça e Pescoço” e o outro
para abordar assuntos da “Imagem na
Mulher – Medicina Fetal”.

Sociedade Goiana de
Radiologia (SGoR) - GO

Hoje a SERAD tem a seguinte Diretoria:
Presidente: Dr. Flávio do Amaral Campos
Vice-presidente: Dr. Leonardo Portugal
Guimarães Amaral
1º Secretário: Dr. Diogo Miranda Barbosa
2º Secretário: Dr. Ricardo Andrade Fernandes de Mello
1º Tesoureiro: Dr. Cristiano Ventorim
Barros

Fundação em 1967

F

oi criada no anfiteatro da Clínica Radiológica de Goiânia, com a
presença de ilustres radiologistas, acompanhados pelo Dr. Abércio Arantes
Pereira, na época presidente do CBR, e
pelo professor Dr. Nicola Casal Caminha.
Em 1975, após ter terminado a Residência
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Médica no IERMN-RJ e retornado para
Goiânia, o Dr. Carlos Alberto Ximenes
foi incumbido, pelo Dr. Abércio, a trazer
para Goiás os novos Estatutos do CBR,
para que o então presidente da Associação, o Dr. José Normanha de Oliveira,
promovesse as modificações necessárias.
Dentre as alterações, a mudança da sigla
da entidade, de SGR para SGOR, pois a
Sociedade Gaúcha de Radiologia já utilizava esta sigla. Modificados os estatutos,
começou-se a fazer a filiação dos radiologistas até que se completasse o quadro de
membros. A última novidade da SGoR
é a inauguração oficial da sua sede e a
posse da nova Diretoria, da qual constam
os seguintes membros:

Marinho de Jesus

Presidente: Dr. Carlos Alberto Ximenes
Filho

Sociedade Maranhense
de Radiologia (SMR) - MA

Vice-presidente:

Dr.

Pedro

Ernesto

Tesoureiro: Dr. Gustavo Ribeiro Fiori
1° Secretário: Dr. Roberto Van de Wiel
Barros
2° Secretário: Dr. Renato Duarte Carneiro

Atividades Recentes
A Sociedade realizou, em 2009,
diversas reuniões científicas, com temas
sobre aquisição de equipamentos de
alta tecnologia, avaliação por imagem
da síndrome trocantérica e tumores de
hipófise. Também promoveu o Clube do
Interior em Coluna, de 27 a 29 de março.

da SMR em todos os aspectos legais. A
Sociedade promoveu o Curso de Reciclagem em Radiologia do Coração, dos
dias 21 a 23 de setembro de 1987, e a III
Jornada Norte-Nordeste de Radiologia,
entre os dias 05 e 08 de outubro de 1988.
Em Assembleia ocorrida no dia 10 de
março de 2009, no Auditório do Conselho Regional de Medicina do Maranhão,
o Dr. José de Ribamar Belém de Mendonça foi eleito presidente da entidade para
o biênio 2009/2010. Confira a sua atual
Diretoria:
Presidente: Dr. José de Ribamar Belém de
Mendonça
Vice-presidente: Dra. Gláucia Palácio
Secretária: Dra. Patrícia Gírio
Tesoureiro: Dr. Renato Gama

Atividades recentes
A SMR realizou o Curso de Radiologia em RM, nos dias 27 e 28 de
março de 2009, que teve um total de 27

Fundação em 1983
Criou-se a partir da visita do Dr.
Sidney de Souza Almeida, como delegado especial do CBR ao Estado, que
promoveu uma reunião entre especialistas maranhenses na sede da Sociedade
de Medicina e Cirurgia do Maranhão. Na
ocasião de sua fundação, foi constituída
uma comissão visando à regularização
Boletim CBR - JANEIRO 2010
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participantes. Em agosto do mesmo ano,
promoveu o Curso de Reciclagem em
Imagem do Sistema Musculoesquelético,
o qual obteve sucesso pela cordialidade e
interesse científico das palestras.

Sociedade Matogrossense de Radiologia
(SOMARAD) - MT

um grande número de participantes e forte
representatividade de empresas do setor.
Sua Diretoria está composta pelos
seguintes membros:
Presidente: Dr. Waldyr de Paula Liberato Jr.
Vice-presidente: Dr. Paulo César Gomes
Secretário Geral: Dr. Rubens Dario de Moura
Júnior
Tesoureiro: Dr. Roberto Luis Marques de
Freitas
Diretor de Patrimônio: Dr. Carlos Eduardo
Santos Costa

Atividades recentes
Fundação em 1966

O

primeiro presidente da SOMARAD
foi o Dr. Syrzil Wilson Maksoud. Na
época quase não havia especialistas na área
e as instalações equipadas eram mínimas.
A primeira instalação de Medicina Nuclear, em Cuiabá (MT), ocorreu em 1977, e o
primeiro exame de ultrassom foi realizado
em 1980. Já a especialidade de Radioterapia
começou bem antes, em 1954, com a criação
da Associação Mato-grossense de Combate
ao Câncer. E, finalmente em 1987, foi criado
o Departamento de Radiologia do Hospital Geral e o Serviço de Tomografia Axial
Computadorizada.
A entidade cresceu muito a partir das
gestões presididas pelo Dr. Waldyr de Paula
Liberato Jr., atual presidente. A IV Jornada
Centro-Oeste de Radiologia e Diagnóstico por Imagem é um claro exemplo, tendo

Em 29 de agosto de 2009, a SOMARAD
realizou um importante evento para a atualização dos radiologistas mato-grossenses,
o “II Curso de Reciclagem em Diagnóstico
por Imagem e Correlação Clínica – Módulo
Ginecologia e Obstetrícia”.
O evento foi bastante elogiado pelos
participantes devido à qualidade das aulas
ministradas e dos temas abordados. Outro
aspecto positivo relatado pelos presentes
foi a realização do curso em um único dia, o
que possibilitou uma maior participação de
profissionais vindos do interior.
Já no mês de outubro, a entidade
promoveu o I Fórum Mato-grossense de
Diagnóstico por Imagem em Cardiologia,
em parceria com a Sociedade Brasileira de
Cardiologia – Regional MT. Entre as aulas da
programação foram apresentadas: “Fundamentos da Medicina Nuclear aplicada à
cardiologia”; “Métodos de Diagnóstico por
Imagem na avaliação do risco pré-operatório – A visão do clínico”; “Papel da Medicina
Nuclear na avaliação das miocardiopatias
inflamatória/restritiva”.

Fundação em 1966
A história da SSRI é permeada por
importantes pontos, como a primeira instalação de Medicina Nuclear em Cuiabá,
ocorrida em 1977 com os Drs. Cláudio José
de Souza e Vicente Olavo Nigro. O primeiro
exame de ultrassom foi executado no Estado em 28 de fevereiro de 1980, pelo Dr.
Evandro Borba, que utilizou equipamento
B52, da marca Phillips. Em 1987 foi criado
o Departamento de Radiologia do Hospital Geral e Serviço de Tomografia Axial
Computadorizada. A nova Diretoria da entidade tomou posse em junho de 2009, para
o biênio 2009/2011, sendo composta pelos
seguintes membros:
Presidente: Dra. Sirlei Faustino Ratier
Vice-presidente: Dr. Paulo Milton F.
Rodrigues
1º Secretário: Dr. Ricardo Bezerra
Guimarães
2º Secretário: Dr. Mauricio Scannapieco
1º Tesoureiro: Dr. Luís Carlos Asato
2º Tesoureiro: Dr. César Adania

Sociedade SulMato-Grossense
de Radiologia e
Imaginologia (SSRI) - MS
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Atividades recentes
Os últimos e mais importantes eventos
realizados em 2009 pela SSRI foram: a VII
Jornada Centro-Oeste, em 26 e 27 de junho,
em conjunto com o CBR; participaram 204
pessoas e a grade de palestras apresentou
assuntos atualizados, de cunho prático e
bastante interessantes.

c apa

organizou, houve a I Jornada de Radiologia de Minas Gerais, de 02 a 06 de abril de
1969; a VI Jornada Sudeste de Radiologia
e Diagnóstico por Imagem, em 2008; e os
Congressos Brasileiros de Radiologia. A
I Jornada Brasileira de Radiologia teve a
participação de alguns representantes de
Minas Gerais, que referendaram a criação
do CBR.
Além dos cursos e palestras que visam o
aperfeiçoamento do radiologista, a instituição mantém seu periódico, o “Jornal Radius”.
Sua Diretoria atual é composta pelos
seguintes membros:
Em relação aos Cursos de Reciclagem a
entidade elaborou e promoveu dois durante
o último ano, com temas “Tórax” e “Neuro”,
respectivamente. Recentemente a Sociedade mudou de endereço, localizando-se na
Rua das Garças, 1547, Centro de Campo
Grande (MS).

Sociedade de Radiologia
e Diagnóstico por
Imagem de Minas Gerais
(SRMG) - MG

Presidente: Dr. Amílcar Mosci
Vice-presidente de Radiodiagnóstico: Dra.
Thaís de Castro Van Bay
Vice-presidente de Ultrassom: Dr. Benito
Pio Vitório Ceccato Junior
Vice-presidente de Tomografia Computadorizada: Dr. Marcelo de M. Garcia
Vice-presidente de Ressonância Magnética:
Dra. Aléxia Moura Abuhid Lopes
Vice-presidente de Medicina Nuclear: Dra.
Marta de Oliveira Rezende
Vice-presidente de Densitometria Óssea: Dr.
Bruno Muzzi Camargos
Vice-presidente de Radioterapia: Dr. Osvaldo Xavier Gonçalves
Tesoureiro Geral: Dr. Reginaldo Figueiredo
Tesoureiro Adjunto: Dr. Evandro Barros
Naves
Secretária Geral: Dra. Silvana Mangeon
Meirelles Guimarães

Fundação em 1967

A

Sociedade Mineira de Radiologia,
que atuou por um curto período
de tempo, foi criada em 1946, pelo Dr.
Geraldo Sant’Anna e tendo como primeiro presidente o Dr. José Ferolla. Dois
anos depois foi fundada a Associação de
Medicina de Minas Gerais (AMMG) e a
Sociedade Mineira, então inativa, tornouse seu Departamento de Radiologia.
Em 1967, a SRMG desligou-se da
AMMG e tornou-se autônoma. Já em
nova fase, entre os muitos eventos que

Secretário Adjunto: Dr. Henrique Pereira
Faria

participou do I Encontro Rio - Minas Espírito Santo de Radiologia, realizado em
Vitória (ES), e contou com a participação
de radiologistas dos três Estados da região
Sudeste. O evento debateu temas relacionados à Neuro/Cabeça e Pescoço e assuntos
da Imagem na Mulher/Medicina Fetal.

Sociedade Paraense de
Radiologia (SPAR) - PA

Diretora Científica: Dra. Luciana Costa Silva
Diretora Social: Dra. Maria de Fátima Lobato Villaça
Diretora de Defesa Profissional: Dra. Cibele
Alves Carvalho

Atividades recentes
A SRMG realizou no último ano
algumas discussões de caso e o Curso de
Reciclagem em Musculoesquelético, no
dia 07 de novembro de 2009. Também

Fundação em 1954

F

oi criada pelo Dr. Oscar Miranda,
porém, possui em seu histórico uma
Boletim CBR - JANEIRO 2010
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segunda fundação, ocorrida em 1969
pelos Drs. Octavio Lobo, José Vergolino, Reinaldo Oliveira, Roberto Macedo,
Direito Álvares e José Nicolau da Costa.
Na mesma época, a SPAR foi a associação
do CBR responsável em realizar a VIII
Jornada Norte-Nordeste de Radiologia, no
Equatorial Palace Hotel, em Belém (PA).
Atualmente a Diretoria da instituição tem
como membros:

Sociedade de
Radiologia da Paraíba
(SRPB) - PB

Presidente: Dr. Athur de Paula Lobo
Vice-presidente: Dr. Octávio Ribeiro
Guilhon Filho
Secretário Geral: Dr. Reynaldo Silveira
de Oliveira
Secretário Adjunto: Ney Reale da Mota
Tesoureiro Geral: Luiz Carlos Calaveiro
de Macedo Júnior
Tesoureiro Adjunto: Dr. Humberto
Lobato Mcphee
Diretor Científico: Francelino de Almeida
Araújo Júnior

Atividades recentes
US Geral e Musculoesquelético foram
os temas dos Cursos de Reciclagem realizados com sucesso pela SPAR em 2009.
Também no mesmo ano, a entidade estabeleceu sua nova sede, em Belém (PA); a
cerimônia de inauguração contou com a
presença dos Drs. Sebastião Tramontin,
presidente do CBR, e Fernando Moreira,
presidente do Conselho Consultivo da
entidade.

Fundação em 1969

A

s atividades da SRPB iniciaram-se na
sede da Associação Médica da Paraíba, em João Pessoa. Desde a sua criação, a
entidade sempre manteve um calendário
regular de atividades, demonstrando empenho, seriedade e coletivismo em todas as
Diretorias.
Entre os eventos realizados pela SRPB,
destacam-se os seguintes: a I Jornada de
Radiologia da Paraíba, em 1978; a XI
Jornada Norte-Nordeste de Radiologia, em
1998; o Simpósio de Atualização em Diagnóstico por Imagem, em 2001; os Cursos
de Atualização em Ultrassonografia, em
2005; a XIX Jornada Norte-Nordeste de
Radiologia, em 2006; o Simpósio de Imaginologia do Tórax em Medicina Intensiva e
o Curso de Reciclagem em Urorradiologia, em 2007; e os Cursos de Reciclagem
em Diagnóstico por Imagem em GO e do
Sistema Musculoesquelético, em 2008.

Atividades recentes
Nos dias 17 e 18 de abril de 2009 a
SRPB realizou o Curso de Reciclagem em
Neurorradiologia. Segundo o Dr. Cartaxo, as aulas foram um sucesso e, para o
próximo ano, o intuito da entidade é realizar cada vez mais eventos que levem aos
profissionais atualização constante na área
radiológica.

Sociedade de Radiologia
e Diagnóstico
por Imagem do Paraná
(SRP) - PR

A sede própria da entidade foi adquirida recentemente e, em 2006, a SRPB
lançou o seu site – www.srpb.org.br. Em 24
de março de 2009 sua Diretoria foi eleita,
para o triênio 2009/2011, constituindo-se
dos seguintes membros:
Presidente: Dr. Marcílio Mendes Cartaxo
Vice-Presidente: Dr. Vamberto Augusto
Costa Filho
Secretário Geral: Dr. Cláudio Sérgio M.
Paiva
Tesoureiro: Dr. Saulo José Bezerra Londres
Diretora Científica: Dra. Alessandra Vanessa
A. Melo
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Fundação em 1969

F

oi idealizada pelos Drs. Sebastião
Orlando Leão Carvalho, José Carlos
Brandão e Dirceu Rodrigues Dalledone,
sendo este último o primeiro presidente. A
fundação ocorreu no Hospital das Clínicas
da Universidade Federal do Paraná, UFPR,
em Curitiba. Na ocasião foram considerados sócios fundadores os 13 membros
presentes representando o CBR e os Drs.
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Abércio Arantes Pereira e Walter Vieira de
Azevedo. A primeira diretoria oficial foi
eleita em 1979, e o presidente escolhido foi
o Dr. Sebastião Orlando Leão de Carvalho.
Desde a sua fundação até os dias de hoje,
a SRP realiza, anualmente, durante o mês
de março, a Jornada Paranaense de Radiologia. A partir de 1969, diversas diretorias
passaram pela sociedade deixando marcas
de seus trabalhos, sempre norteadas pela
finalidade principal da entidade, ou seja,
representar médicos especialistas de
Radiologia Geral, em todas suas áreas de
atuação, tão amplamente desenvolvidas ao
longo dos anos.
Atualmente os membros que compõem
a Diretoria da SRP são:
Presidente: Dr. Nelson Martins Schiavinatto

Encontro de Radiologia do Interior do Paraná e de Santa Catarina, em conjunto com a
Sociedade Catarinense de Radiologia.

Sociedade de Radiologia
e Diagnóstico por
Imagem de Pernambuco
(SRPE) - PE

1º Tesoureiro: Dr. Manoel de Oliveira
Saraiva Neto

Presidente do Clube do Interior: Dr. Oscar
Fonzar
Presidente da ABCDI: Dr. Arthur Maurício
Vieira
Presidente do Conselho Consultivo: Dr. Ênio
Rogacheski

Atividades recentes
2009 foi um ano de importantes realizações para a entidade, como a promoção
do Curso de Reciclagem em Neuroimagem, dos Clubes de Radiologia do Interior
“Dr. Sebastião Orlando Leão de Carvalho”,
em Jurema e Maringá, e o Clube mensal da
Mama, promovido pelo Departamento de
Radiologia Mamária da SRP.
No mesmo ano a instituição realizou o

Diretor Científico: Dr. Paulo Andrade

Diretor de Publicação: Dra. Adonis Manzella

2º Tesoureiro: Dr. Airton Seiji Yamada

Diretor de Divulgação: Dra. Dolores Bustelo

Diretor de Defesa Profissional: Dra. Norma
Maranhão

Diretor do Clube da Imagem: Dra. Cláudia
Fontan

2º Secretário: Dra. Déborah Pedrazzani

Diretor Científico: Dr. Guilherme Augusto
Bertoldi

2º Tesoureiro: Dr. Sílvio Litvin

Diretor de Ensino e Aperfeiçoamento: Dr.
Robertson Correia

1º Secretário: Dr. Heraldo O.Mello Neto

Diretor de Departamento Cultural: Dra. Ana
Maria G.T. Corso

2º Secretário: Dr. Joaquim Guedes
1º Tesoureiro: Dr. Edison Barros

Vice-presidente: Dr. Luiz Carlos Wolnner

Diretor de Defesa Profissional: Dr. Alfred
Krawiec

1º Secretário: Dr. Fernando Amaral

Fundação em 1963

S

eu primeiro presidente foi o Dr. Aguinaldo Lins. Em 1963 a entidade
realizou, em Recife, a IX Jornada Brasileira
de Radiologia e, em 1978, a I Jornada Nacional de Radiologia Pediátrica. O Clube da
Imagem da SRPE foi inaugurado em 1994
e, no ano seguinte, o Curso de Educação
Continuada em Diagnóstico por Imagem
foi estruturado e passou a ser incorporado à programação anual. Sua nova sede foi
adquirida em 2002, sendo que em 2003, ano
em que a instituição comemorou 40 anos,
houve uma reestruturação das instalações e
de seu calendário de eventos. Neste mesmo
ano foi lançado o semestral Jornal da Radiologia Pernambucana. Além, da programação
científica, a SRPE sempre participou ativamente de atividades de defesa e valorização
profissional, como o Movimento Estadual
pela Dignidade Médica.

Atividades recentes
No último ano a SRPE iniciou sua
programação científica com o XIV Curso de
Educação Continuada, que foi aprimorado
ao longo dos anos e, em 2009, incluiu alguns
módulos para residentes de Radiologia do
terceiro ano.
Já o primeiro Curso de Reciclagem da
entidade ocorreu em março do mesmo ano
e teve como tema “Imagem do Tórax”, sendo
um sucesso, com um total de 100 participantes. Em agosto a SRPE realizou o Curso
de Reciclagem em Doppler e, em novembro,
o Curso AVR, com apoio do CBR.
Os eventos de maior sucesso da instituição em 2009 foram a XII Jornada

Abaixo, segue Diretoria completa da
entidade:
Presidente: Dr. Antonio Carvalho de Barros
Lira
Vice-presidente: Dr. Paulo Borba
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Pernambucana de Radiologia e o XIX Curso
de Diagnóstico por Imagem da Mama, que
tiveram a presença de professores internacionais e 32 professores nacionais.

Sociedade Piauiense de
Radiologia (SPIR) - PI

2005, o I Curso Tutorial de Mamografia,
em 2004, e a XXI Jornada Norte-Nordeste
de Radiologia, em 2008. Em 2008 a SPIR
promoveu, em conjunto com o CBR, a XXI
Jornada Norte-Nordeste, surpreendendo os
793 participantes, dentre eles 514 estudantes, 180 médicos, 36 residentes, 24 técnicos,
5 enfermeiros e 34 tecnólogos. Hoje a Diretoria da entidade é composta pelos seguintes
membros:
Presidente: Dr. Lívio Willian Sales Parente
Vice-presidente: Dr. José Newton Lages
Secretário: Dr. Daniel José Martins Barbosa
2º Secretário: Dr. Walter Pereira Soares
Tesoureira: Dra. Araci Castelo Branco
Rodrigues Alves

Fundação em 1978

N

o início da Sociedade, apenas cinco
membros constituíam a entidade,
motivados pelo desejo de se atualizarem em
temas do Diagnóstico Radiológico; mas, em
pouco tempo acabou incorporando todos
os radiologistas no Estado do Piauí. Seus
primeiros presidentes foram os Drs. Antônio Baião de Azevedo Filho e José Newton
Lages, que construíram os pilares fundamentais da instituição, devidamente registrada em
cartório. A partir daí continuaram a reunirse regularmente para buscar soluções para
os problemas da Radiologia piauiense e
brasileira. Entre os eventos realizados pela
Sociedade, destacamos: o VII Congresso
Nordestino de Neurocirurgia e Radiologia,
em 1995, o I Simpósio de Radiologia do
Piauí, em 1996, I, II, III, IV e V Curso de
Extensão em Radiologia realizados, respectivamente, em 1997, 1999, 2002, 2004 e

ABCDI: Dr. Pedro Augusto Pedreira Martins

Atividades recentes
A entidade realizou em 2009 dois
importantes Cursos de Reciclagem, um em
Musculoesquelético, nos dias 26 e 27 de
junho, e outro com tema Doppler, de 04 a 05
de dezembro. De acordo com informações
do Dr. Parente, os professores que ministraram as aulas foram excelentes, os Cursos
ótimos e fizeram muito sucesso.

Sociedade Brasileira de
Radiologia (SBRad) - RJ

Cirurgia do Rio de Janeiro. Porém, a SBRad
ficou desativada durante 11 anos e, apenas
em 1943, através dos esforços de uma nova
geração de radiologistas, entre eles os Drs.
Nicola Caminha, José Batista Pulchério
Filho, Evaristo Machado e Julio Pires Magalhães, a entidade voltou a funcionar.
Desta forma, em 17 de novembro de
1943, foi reaberta com a denominação
Sociedade Brasileira de Radiologia e, nesses
66 anos, organizou e promoveu diversos
congressos nacionais e internacionais,
dentre os quais o I Seminário Brasileiro de
Ensino da Radiologia, realizado nos dias 27
e 28 de setembro de 1968; o III Congresso
Luso-Brasileiro de Radiologia, nos dias 16
a 22 de agosto de 1970; e o I Congresso
Brasileiro de Educação em Radiologia, de
12 a 14 de novembro de 1990. Em 2009, a
entidade completou 80 anos de existência
e de dedicação na busca pela atualização
profissional e pelo aperfeiçoamento dos
radiologistas.
A Diretoria atual da SBRad é composta
pelos seguintes membros:
Presidente: Dr. Carlos Alberto Martins de
Souza
Secretário Geral: Dr. Cyro Antonio Fonseca
Junior
1º secretário: Dr. Paulo R. V. Bahia
2º secretário: Dra. Salete de Jesus Fonseca
Rego

Fundação em 1929

A

antiga Sociedade Brasileira de Radiologia e Eletrologia, primeira instituição
da área que tinha como objetivo unir os
radiologistas, foi fundada durante sessão
inaugural realizada no dia 02 de janeiro de
1930, na sede da Sociedade de Medicina e
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Tesoureira Geral: Dra. Maria Emília P.
Rodrigues da Cunha
Tesoureiro Executivo: Dr. Luíz Celso Hygino
da Cruz Junior
Vice-presidente de Radiodiagnóstico: Dr.
Max Agostinho V. do Amaral
Vice-presidente de Ultrassonografia: Dr.
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Atividades recentes

Sérgio Simões
Vice-presidente de Tomografia
Computadorizada: Dra. Ana Célia Baptista
Koyfman
Vice-presidente de Ressonância Magnética:
Dr. Antônio Luiz Eiras de Araújo
Vice-presidente de Radiologia Vascular
Intervencionista: Dr. José Fernando Cardona
Zanier.
Vice-presidente de Neurorradiologia: Dr. Luis
Alberto M. de Souza
Vice-presidente de Mama: Dra. Fabiola
Procacci Kestelman
Vice-presidente de Radiologia Pediátrica: Dr.
Waldyr Heringer Maymome
Vice-presidente de Cardiovascular
Não-Invasiva: Dr. Marcelo Souto Nacif
Vice-presidente de Medicina Nuclear: Dr.
Sérgio Altino de Almeida
Vice-presidente de Radioterapia: Paulo Dr.
César Ventura Canary
Vice-presidente do CBR - sessão RJ: Dr. Alair
Augusto S. M. D. dos Santos
A SBRad ainda possui outros diversos e importantes departamentos
permanentes, como seguem: Conselho Consultivo, Comissão de Admissão
e Sindicância, Comissão Científica e de
Publicações, Comissão de Ensino e Aperfeiçoamento, Comissão de Defesa Profissional,
Comissão de Residência Médica, Comissão de Representantes dos Residentes,
Comissão de Telerradiologia, Comissão do
Interior e Comissões Especiais, entre elas
o Departamento de Imagem Cardiovascular Não-Invasiva (DICVNI) e de Relações
Públicas.

A entidade promoveu em 2009 eventos
fixos essenciais à atualização profissional
dos médicos radiologistas. O Curso Prof.
Abércio Arantes Pereira apresenta aulas em
onze módulos anuais, realizadas aos sábados
e domingos, e destinadas a oferecer as bases
da Radiologia para médicos residentes e
acadêmicos de Medicina; a Reunião mensal
Nicola Caminha, oferece discussão de casos
apresentados por médicos residentes dos
serviços de Radiologia do Rio de Janeiro;
a Sessão semestral Waldir Maymone, que
apresenta temas de educação continuada
aos sábados, pela manhã, e inclui coquetel
de confraternização ao término; e o Encontro Max Amaral de Radiologia do Interior,
evento científico quadrimestral, também
com temas de educação continuada, porém,
realizado em cidades do interior do Rio de
Janeiro.
No mês de julho do mesmo ano a
SBRad organizou, juntamente com o CBR,
a VII Jornada Sudeste de Radiologia e o
I Simpósio Internacional de Radiologia
Pediátrica. Durante o evento, o Colégio
tomou um importante passo, aderindo
à “Image Gently”, campanha educativa
mundial criada pela ARSPI (Alliance for
Radiation Safety in Pediatric Imaging)
para a conscientização de maior cuidado
e segurança na radiação diagnóstica dos
pacientes pediátricos.

Sociedade de Radiologia
do Rio Grande do Norte
(SRRN) - RN

desde a fundação, foram os Drs. Paulo
Fransinete Bezerra, José Carlos Passos,
Flávio Roberto Marques de Carvalho e
Carlos Alberto Passos Neto. A I Reunião de
Radiologistas do Norte-Nordeste foi realizada na cidade de Natal (RN), em 1970;
em 1986 a instituição promoveu o Curso
de Reciclagem em USGO; em 1989, o V
Curso de Reciclagem do CBR; e em 1996,
a X Jornada Norte-Nordeste de Radiologia,
época em que também foi criado o clube
“Dr. Zeca Passos”, com reuniões bimestrais
para apresentação e discussão de casos. Sua
atual Diretoria é composta por:
Presidente: Dr. Francisco Lopes de Araújo
Neto
Tesoureiro: Dr. Fernando Vieira
Secretária: Dra. Patrícia Moraes
Comissão Científica: Dr. Carlos Neves

Atividades recentes
Fundação em 1983
Foi criada na Sociedade de Medicina
do Rio Grande do Norte. Seus presidentes,

Os Cursos de Reciclagem em USGO
e em Tórax foram realizados com sucesso
pela SRRN, em 2009. Também aconteceram as reuniões do clube “Dr. Zeca Passos”
e foi criado o novo site da entidade – www.
srrn.org.br.
Boletim CBR - JANEIRO 2010
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De acordo com o Dr. Neto, a entidade
continuará firme em levar atualizações aos
radiologistas da região. “Seria bastante interessante para a nossa Sociedade receber um
Curso de Reciclagem de US, para março de
2010, e um de Neurorradiologia, para agosto do mesmo ano”.

Associação Gaúcha de
Radiologia (AGR) - RS

Fundação em 1969

M

aior representante do Estado do Rio
Grande do Sul dos médicos que trabalham com métodos de imagem, a área de
abrangência da AGR engloba radiodiagnóstico, radioterapia, ultrassonografia,
tomografia computadorizada, medicina
nuclear, ressonância magnética, densitometria óssea, mamografia e radiologia vascular
e intervencionista. Possui o Jornal da AGR e,
entre suas publicações, destacam-se os livros
de autoria do Dr. Armando de Abreu (Patela - Diagnóstico por Imagem), e do Dr. Dakir
Lourenço Duarte (A mama em imagem).
Sua diretoria atual é composta pelos
seguintes membros:
Presidente: Dr. Dakir Lourenço Duarte

Tesoureiro: Dr. Juliano Perez

nomes da área radiológica.

Vice-presidente Administrativo: Dr. Matteo
Baldisserotto

No último ano a Associação também
promoveu, em conjunto com o CBR, o
XXXVIII Congresso Brasileiro de Radiologia e a VII Jornada Sul de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem, de 09 a 11 de
outubro, no Centro de Convenções da
PUC, em Porto Alegre (RS).

Vice-presidente de Ultrassonografia: Dr.
Carlos Roberto Maia
Vice-presidente de Tomografia
Computadorizada: Dr. Rodrigo Duarte
Vice-presidente de Ressonância Magnética:
Dr. Gustavo Felipe Luersen
Vice-presidente de Radiologia Geral: Dr.
Thiago Krieger
Vice-presidente de Angiologia e Radiologia
Intervencionista: Dr. Silvio Cavazzola
Vice-presidente de Densitometria Óssea: Dra.
Beatriz Amaral
Vice-presidente de Medicina Nuclear e
Radioterapia: Dr. Osvaldo Estrela

Atividades recentes
A AGR realizou durante o ano de
2009 eventos importantes à atualização
dos radiologistas gaúchos, entre eles o
Clube Hugolino Andrade, no qual também
foram apresentadas, nos meses de setembro e novembro, palestras com os temas
“Radiologia Básica do Tórax em Pediatria”
e “Radiologia Geral - Abdome Agudo”,
respectivamente. O Clube é uma reunião
que ocorre toda segunda quinta-feira de
cada mês, onde se encontram radiologistas
para assistir apresentações de casos realizadas pelos residentes.
Já o Curso de Reciclagem do CBR
oferecido pela Associação ocorreu no mês
de abril e abordou o tema Medicina Interna, com aulas ministradas por importantes
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Este Congresso foi um sucesso, oferecendo aos 2.305 congressistas que estiveram
no evento 316 aulas, dos 12 módulos disponíveis, apresentadas nas 13 salas de aula
existentes e dadas por 13 professores
internacionais e 106 nacionais. Durante a
solenidade de abertura, a AGR entregou
homenagens de gratidão aos Drs. Nelson da
Silva Porto e Darcy de Oliveira Ilha, radiologistas gaúchos que muito contribuíram com
o ensino da área.

Sociedade Catarinense
de Radiologia e
Diagnóstico por
Imagem (SCR) - SC

Fundação em 1978

O

primeiro registro da SCR consta
de 10 de maio de 1978, data em

c apa

que se reuniram na sede da Associação
Catarinense de Medicina (ACM) vários
radiologistas para aprovar os estatutos e
tomar as providências necessárias para a
transformação da entidade em personalidade jurídica. Também nesta época foi
eleito o primeiro presidente da SCR, o
Dr. Xisto Detoni.
Em 2003, na gestão do Dr. Oscar
Defonso, a instituição foi responsável
pela organização da 1ª Jornada Sul de
Radiologia. Além de haver realizado o
III Congresso de Radiologia Pediátrica,
no ano de 1980, e o III Simpósio Internacional de Radiologia, em 1987.

Defesa Profissional: Dr. Luiz Cláudio da
Cunha Serra

Em 2006, com a eleição da Dra.
Marcela Brisighelli Schaefer como
presidente, foi iniciado o processo
de atribuição de uma sede à entidade
– hoje em Florianópolis – e de estrutura suficiente ao atendimento de uma
importante Associação, da qual fazem
parte site próprio (www.scr.org.br),
secretária e cadastro de praticamente
todos os radiologistas de Santa Catarina, com os quais a SCR mantém ótimo
contato.

Atividades recentes

A última eleição para escolha da nova
Diretoria ocorreu em 19 de setembro de
2009, na qual foi reeleita à presidência a
Dra. Schaefer, para o biênio 2009/2010.
Compõem a Diretoria atual os seguintes
membros:
Presidente: Dra. Marcela Brisighelli Schaefer
Vice-presidente: Dr. Juliano Pereima de
Oliveira Pinto
1º Secretário: Dra. Cristina Gaspar Salvador
Tavares
2º Secretário: Dr.Vilson da Silveira
1ª Tesoureira: Dra. Maria de Fátima Farias
da Silva
2ª Tesoureira: Dra. Romelânia Berger
Diretor Científico: Dr. Paulo Marcio da
Silveira Brunato

Divulgação: Dr. Sérgio Lins
Clube Interior: Dr. José Olavo Freddi Dugaich
ABCDI: Dr. Oscar Antonio Defonso

Os principais eventos da SCR realizados no último ano foram as reuniões
mensais do Encontro do Clube de
Radiologia Dr. Werton Figueiredo,
com aulas sobre conceitos e equilíbrio
sagital, e ultrassom da tireoide, entre
outros temas; e os Cursos de Reciclagem do CBR em Doppler – Vascular
Periférico, em Medicina Interna
– Radiologia Gastrintestinal e Geniturinária, e em USGO.
Também no mesmo ano a SCR
reuniu-se com a Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do
Paraná para promover o Encontro de
Radiologia do Interior do Paraná e de
Santa Catarina, ocorrido de 14 a 16
de agosto. Compareceram ao evento
os Drs. Sebastião Tramontin – presidente do CBR, Nelson Schiavinatto
– presidente da Sociedade Paraense de
Radiologia, e Marcela Brisighelli Schaefer – presidente da SCR. O encontro
ofereceu aos 96 participantes ótimas
aulas e apresentações bastante didáticas.
Atualmente a entidade organiza a
VIII Jornada Sul de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, a ser realizada em
2010.

Sociedade Paulista
de Radiologia e
Diagnóstico por
Imagem (SPR) - SP

Fundação em 1968

C

riada em Jaú, no Centro Médico local,
teve como primeiro presidente o Dr.
Jarbas Gomes da Cunha Santos. Um mês
após, foram realizadas a I Rodada Paulista de Radiologia, durante a reunião do
Clube Manoel de Abreu e, no final do ano,
Boletim CBR - JANEIRO 2010
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a I Jornada Paulista de Radiologia (JPR),
evento que ocorre anualmente e o principal
veículo de promoção das atividades da SPR.
A primeira sede da entidade foi adquirida
em 1978, ano em que também foi lançado
o Jornal da Imagem e iniciou-se o processo
de elaboração da Revista da Imagem, cujo
primeiro número foi lançado em abril de
1979. Em 1981 a SPR ampliou suas instalações, comprando outras unidades anexas;
e, em 1997, realizou uma grande reforma.
Já em 1987 organizou o XXI Congresso
Brasileiro de Radiologia, em conjunto com
o V Congresso Paulista de Técnicos em
Radiologia. A Diretoria da SPR foi eleita em
2009 para o biênio 2009/2011 e consta dos
membros a seguir:
Presidente: Dr. Tufik Bauab Jr.
Vice-presidente: Dr. Ricardo Emile Baaklini
Secretário Geral: Dr. Marcos Roberto de
Menezes
1º Secretário: Dr. Antônio José da Rocha
2º Secretário: Dr. Carlos Homsi
Tesoureiro Geral: Dr. Rubens Prado Schwartz
1º Tesoureiro: Dr. Osvaldo de Domenicis Jr.
2º Tesoureiro: Dr. Arilton J. dos Santos
Carvalhal
Diretor Científico: Dr. Renato Adam
Mendonça
Diretor de Defesa Profissional: Dr. André
Scatigno Neto
Diretor de Patrimônio: Dr. Romeu José
Santini
Diretor de Intercâmbio Cultural: Dr. Douglas
Jorge Racy
Presidente do Clube Manoel de Abreu: Dr.
Mauro J. Brandão da Costa

(SP); o XIII Curso de Atualização em
Imagem da SPR (Prof. Dr. Feres Secaf),
que apresentou um programa científico
focado na formação essencial do residente e na atualização dos profissionais que
atuam longe dos grandes centros; o Clube
Roentgen, toda segunda quarta-feira de
cada mês, em formato reunião, consiste de
uma aula expositiva, seguida de uma mini
CCRP, na qual são discutidos quatro casos
de áreas diferentes; o Curso de Radiologia
para Residentes e Especializandos, que
acontece todas as quartas-feiras (exceto
na segunda semana, data em que se realiza o Clube Roentgen), no Hotel Paulista
Plaza, em São Paulo (SP).
A Jornada Paulista de Radiologia
( JPR) 2009 foi realizada de 30 de abril a
03 de maio, em conjunto com o Congresso França-América Latina de Radiologia
e foi um sucesso, começando com 3.500
pré-inscritos, 374 palestrantes (67 internacionais) e feira técnico-comercial com
mais de 60 empresas.

Sociedade Sergipana de
Radiologia (SOSER) - SE

Presidente do Clube Roentgen: Dr. Cyro
Padilha Balsimelli
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Presidente: Dr. Carlos Luciano Santos Costa
Vice-presidente: Dr. Mateus Paulinelli
Secretário Geral: Dr. Raymundo Nonato
Duarte Valente
Tesoureiro: Dr. Rodrigo Lima Santos
Diretora Científica: Dra. Maria Carolina
Andrade Maia

Atividades recentes
O principal evento promovido pela
SOSER em 2009 foi a XXII Jornada NorteNordeste de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem, realizada em Aracaju (SE), em
conjunto com o CBR. O evento reuniu
246 médicos e residentes da especialidade
e nove das principais empresas do setor.
Segundo o Dr. Costa, a nova Diretoria
da instituição dará continuidade, em 2010,
ao projeto de atualização dos especialistas
da área e à intensificação da valorização
profissional dos seus associados.

Atividades recentes
A Sociedade possui, a cada ano, uma
extensa agenda de importantes eventos
científicos; em 2009 ocorreram os seguintes: o Clube Manoel de Abreu, sempre
realizado em cidades do interior paulista.
O primeiro aconteceu nos dias 20, 21 e 22
de março de 2009, na cidade de São Carlos

radiologistas, ao desenvolvimento científico e à dinamização da especialidade, dentro
dos mais altos princípios do profissionalismo. Dentre suas atividades destacam-se o
Clube Karpovas, as reuniões mensais e os
Cursos de atualização com temas variados.
Em março de 1987 a entidade realizou a I
Jornada de Imaginologia de Sergipe. Sua
atual Diretoria foi eleita em julho do ano
passado, passando a ser composta pelos
seguintes membros:

Fundação em 1986
Sua segunda fundação foi em 2002. A
entidade tem se dedicado especialmente,
desde a sua primeira criação, à defesa aos

Renata Donaduzzi

Editora do Boletim do CBR

Michele Lopes

Departamento de Comunicação do CBR

Eventos 2010
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Alguns eventos de imagem já estão agendados para este início de ano- programe-se:
1 - Simpósio de Neuroimagem - Lara Brandão - 17 de abril - Hotel Windsor Barra - RJ.

Muito trabalho pela frente
Evento SoBRICE
Caros colegas, a SoBRICE realizou
entre os dias 06 e 08 de novembro de 2009
seu Congresso anual no WTC Sofitel, em
São Paulo (SP). Mais uma vez um grande
evento da radiologia intervencionista que
reuniu palestrantes nacionais e de diversas
partes do mundo, e que vem se tornando um
evento cada vez mais prestigiado na área de
intervenção. Membros da área de neurointervenção da SBNRDT também estiveram
presentes.
Congresso da SBNRDT 2010
A SBNRDT gostaria de comunicar a
todos os seus membros que o Congresso
anual da nossa Sociedade, conforme acordado com a diretoria do CBR, será realizado
juntamente com o Congresso Brasileiro de
Radiologia na cidade do Rio de Janeiro
entre os dias 09 e 11 de outubro de 2010
no Riocentro. Nosso evento será focado em
neurorradiologia diagnóstica.
A SBNRDT já está organizando juntamente com a Sociedade Brasileira de
Radiologia (SBRad) o programa para 2010,
que contará mais uma vez com a presença de
dois palestrantes internacionais: Dr. David
Yousem e Dr. Mauricio Castillo, conhecidos
de todos nós.

2 - 40ª Jornada Paulista de Radiologia Transamérica Expo Center - entre 29 de
abril e 02 de maio.
3 - Congresso da Sociedade Americana de
Neurorradiologia - Boston: 15 a 21 de maio.
Divulgue aqui seu evento de neuroimagem.
Agradecimentos

caso neurorradiológico para exercício
diagnóstico.
Organizamos o módulo de neuroimagem do CBR 09 na cidade de Porto Alegre
com grande apoio do Colégio Brasileiro e da
radiologia local, notadamente nas pessoas
dos Drs. Leonardo Vedolin e Rodrigo Duarte, grandes parceiros no sucesso do evento.
Com autorização do CBR e apoio financeiro da SBNRDT trouxemos o Dr. James
Smirniotopoulos para o Congresso em
Porto Alegre, contribuindo para seu sucesso.
As tarefas foram muitas, mas o apoio
recebido foi maior e o retorno também.

A Sociedade Brasileira de Neurorradiologia Diagnóstica e Terapêutica
(SBNRDT) gostaria de começar o ano de
2010 agradecendo ao Colégio Brasileiro de
Radiologia, em especial aos Drs. Sebastião
Cezar Tramontin, Fernando Moreira, Aldemir Soares e Henrique Carrete, pelo apoio
recebido ao longo de todo o ano de 2009.

Somos hoje uma Sociedade com 240
sócios. São neurorradiologistas de todo o
país, contribuindo para o crescimento da
nossa especialidade.

O CBR esteve sempre de portas abertas para receber a Sociedade, ajudando a
resolver nossas questões, aprovando sem
demora nossas solicitações e nos apoiando
em vários projetos.

Aproveitamos para agradecer também
aos demais membros da diretoria da SBNRDT que apoiaram todos os eventos de 2009,
bem como a nossa jornalista Renata Donaduzzi que muito nos ajudou ao longo do ano
que passou.

Passamos a ter nossa secretaria dentro
do prédio do CBR, no mesmo andar.
Passamos também a ter uma página no
Boletim do CBR, denominada SBNRDT
em Ação, através da qual divulgamos notícias e cursos em Neuroimagem ao longo
de todo o ano, sempre apresentando um

Agradecemos a todos da diretoria e
esperamos manter esta união no ano que se
inicia.

Cordialmente,

Dra. Lara A. Brandão
Presidente da SBNRDT

Quiz: Caso 13 - 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.
Fem., 1 ano e 1 mês. Há 2 meses iniciou febre diária. Há 2 semanas começou com diarreia e recusa
alimentar. Internada com sonolência e desidratação.

Envie sua resposta para sbnrdt@terra.com.br

RESPOSTA DO CASO PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 261 (Caso 11)

Vasculite (doença de Beçhet). Importante recordar que havia realce de contraste em todas as lesões, o que torna
o diagnóstico de esclerose múltipla improvável. Após pensarmos em vasculite descobrimos que a paciente tinha
aftas na boca e genitália.
Sem acertadores

RESPOSTA DO CASO PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 262 (Caso 12)

Neuro-optico-mielite recorrente
Sem acertadores
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Membros da Comissão

E

m extensa reunião realizada no dia 19 de novembro de 2009, na sede
do CBR, em São Paulo, a Comissão de Ensino, Aperfeiçoamento e
Residência Médica do Colégio deliberou sobre importantes questões, entre elas: credenciamentos de clínicas para 2010, revisões dos
processos de serviços, Curso de Subespecialização em E4, consultas à
Comissão, Curso de Aperfeiçoamento em US, JPR’2010 e assuntos gerais.
Participaram os Drs. Ênio Rogacheski (PR) – coordenador, Henrique
Carrete Jr. (SP), Paulo Borba (PE), Marcelo Benício dos Santos (BA),
João Paulo Matushita (MG), César A. de Araújo Neto (BA), Alair A.
Sarmet dos Santos (RJ) e Henrique Manoel Lederman (SP).
O primeiro item da pauta a ser definido foi a realização das análises de quatro pedidos de Credenciamento ao Curso de Especialização
do CBR para 2010, sendo que três serviços foram aprovados e somente
um pedido não foi autorizado. Após, os participantes fizeram as revisões
dos processos de credenciamentos pendentes em 2009 e a análise para o
aumento de vagas de cursos de especialização; dois pedidos continuam
sem autorização, um foi aprovado e o aumento de vagas foi autorizado
em apenas um serviço.
Os membros da Comissão também revisaram e alteraram alguns itens
da ficha de inscrição para o Programa de Subespecialização em Nível de
E4/R4, que será encaminhada aos serviços solicitantes. Os presentes
decidiram enviá-la ao Dr. Giuseppe D’Ippolito para avaliação, além de
transformá-la em formulário.
Durante o encontro o Dr. Rogacheski sugeriu que ao menos um
membro da Comissão Nacional de Qualidade em Ultrassonografia passasse a integrar temporariamente a Comissão de Ensino para participar das
discussões sobre o credenciamento ao Curso de Aperfeiçoamento em US
do CBR. A Dra. Maria Cristina Chammas, coordenadora da Comissão
de Ultrassonografia, indicou o Dr. Wagner Iared, membro da respectiva
Comissão. Ainda a respeito do assunto, foram revistos alguns itens dos
Requisitos Mínimos para o Treinamento em Ultrassonografia e do Questionário de Consulta para a implantação do Programa de Especialização
em Ultrassonografia; os pedidos de credenciamento serão analisados.
Sobre a Jornada Paulista de Radiologia 2010 ( JPR’2010) o Dr.
Sarmet dos Santos propôs alguns itens para a programação de ensino do
evento, que serão discutidos e finalizados posteriormente. A reunião foi
concluída com a apresentação aos membros de alguns materiais da Sociedade Francesa de Radiologia (SFR), entre eles o Guia Prático para uso
do médico radiologista, e com a verificação de consultas diversas feitas
à Comissão.
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de Eventos terão funções específicas
Foto: Renata Donaduzzi

Foto: Michele Lopes

Comissão de Ensino realiza credenciamentos

N

o dia 18 de novembro de 2009, na sede do CBR, em
São Paulo (SP), a Comissão de Eventos da entidade
realizou mais uma reunião com a seguinte pauta a ser
cumprida: relatório final do CBR 09, definições das funções
de cada membro da Comissão, preparação do cronograma
para o CBR 10 com os eventos DICOM, International Visiting Professor (IVP) e Professor Visitante do CIR.
Os membros também discutiram sobre o calendário das
Jornadas oficiais em 2010 e a respeito do pré-orçamento dos
Centros de Convenções das futuras capitais do Congresso
Brasileiro para os anos de 2011 a 2013, além dos Assuntos
Gerais.
Participaram da reunião os Drs. Sebastião Tramontin,
Fernando Moreira, Aldemir Soares, Henrique Carrete Jr.,
Luiz Augusto Gadia Gabure, Antonio Carlos Matteoni de
Athayde, Ênio Rogacheski, Manoel Aparecido G. da Silva,
Adelson Martins e Alair dos Santos.
Com relação à atribuição de cada membro ficou estabelecido o seguinte: Dr. Manoel A. Gomes da Silva - manual
da Comissão de Eventos e contratações; Dr. Aldemir Soares
- parte comercial e institucional; Dr. Sebastião Tramontin
- parte institucional; Dr. Ênio Rogacheski - grade científica e apoio na divulgação; Dr. Antonio Carlos Matteoni de
Athayde - grade científica das Jornadas oficiais; Dr. Fernando Moreira - parte social, como sessão solene de abertura,
coquetel e festa de encerramento.
Os presentes apontaram que as questões de orçamento
prévio e de infraestrutura dos eventos devem ser analisadas
anteriormente para evitar problemas durante os Congressos. Deverá, a partir de agora, ser feito check-list e vistorias
para que os problemas anteriores sejam evitados. Decidiram
também que será desenvolvido um Manual de Secretaria dos
eventos e que o Manual de Exposição de cada evento deverá ser mais variado. Para o CBR 10, a Secretaria Executiva
contratada é a Imply Eventos.
DICOM: Haverá um Seminário Internacional DICOM dentro
do CBR 10. É a primeira vez que se realiza na América do Sul e
o evento é totalmente técnico. Também foi ressaltado que a sua
inscrição deverá ser específica, ou seja, os participantes que forem
exclusivamente ao seminário deverão pagar. Já os participantes
do CBR 10 poderão participar sem custo extra. Foi produzido
um folder específico do evento para pessoas não-ligadas ao meio
médico e esses participantes também terão crachá diferenciado.

Foto: Michele Lopes
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Deliberações da Comissão de Ultrassonografia

R

eunida no dia 19 de novembro de 2009 na sede do CBR,
em São Paulo, a Comissão Nacional de Qualidade em
Ultrassonografia do Colégio tratou dos seguintes assuntos: validações e revalidações, prova do primeiro ano e futura
admissão do Curso de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia,
e assuntos gerais.

Estiveram presentes ao encontro os Drs. Maria Cristina Chammas – coordenadora, Alessandra Caivano Ribeiro,
Andréa Papini Teixeira, Antônio Carlos Matteoni, Domingos
José da Rocha, Edson Iglezias, Rosemeire Fernandes Garcia,
Túlio Macedo e Wagner Iared, todos membros da Comissão.

interessados, que estará futuramente disponível no site do
CBR. Também observaram que devem ser seguidas as normas
de cada Estado para a realização do curso e que os cursos de
final de semana aplicam-se apenas à atualização do profissional e não à sua formação.
Ainda durante o encontro, os participantes realizaram três
validações, das quais obteve duas pendências e uma aprovação;
e nove revalidações, com seis aprovações e três pendências.

Curso de US à distância

A reunião teve início com o Dr. Iared sendo escolhido
pela Dra. Chammas como integrante da Comissão de Ensino, Aperfeiçoamento e Residência Médica para participar
das discussões em torno do Curso de Aperfeiçoamento em
Ultrassonografia, a ser realizado em conjunto por ambas as
Comissões.

O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico
por Imagem (CBR), através da sua Comissão Nacional de Qualidade em Ultrassonografia, realizará o 1º
Curso Virtual do CBR, cuja especialidade escolhida
foi a Ultrassonografia e será realizado no início de
2010.

Após, os presentes pré-definiram questões referentes
ao Curso de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia, do qual
apenas hospitais poderão participar, com a aplicação da prova
do CBR no final do mês de março de 2010, sendo que o
serviço que oferecer o curso aplicará os exames e os próprios
médicos da Comissão selecionarão as perguntas. As avaliações
apresentarão características específicas, como seguem: para o
1º Ano terão 50 questões de física e modo B, e para o 2º Ano
100 questões de Intervenção e Doppler.

Em importantes encontros realizados pela
Comissão, na sede do CBR, em São Paulo, e com
a participação do Dr. Henrique Carrete Júnior,
primeiro secretário do Colégio, têm sido tratados
itens mais específicos relativos ao curso, como definição das datas, convites aos professores e local
onde serão gravadas e transmitidas as aulas, a serem
brevemente finalizados e divulgados pela Comissão. Assim que concluídas todas as informações, os
dados referentes ao curso serão publicados no site e
no Boletim do CBR.

Já quanto à futura admissão ao curso, todos os membros
da Comissão reeditaram a ficha cadastral para os serviços
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Direitos da
Empregada
Gestante

A

legislação trabalhista confere
tratamento especial à empregada
gestante, assegurando-lhe direitos que lhe propiciam condições de
trabalho capazes de proteger sua integridade física e psíquica.
A estabilidade no emprego, assegurada pela Constituição Federal, impede a
demissão sem motivo da gestante “desde
a confirmação da gravidez até cinco meses
após o parto”.
A fixação do termo inicial de tal estabilidade tem rendido discussões na Justiça
do Trabalho, eis que o termo “confirmação” permite diversas interpretações.
Pode-se entender, por exemplo,
que confirmação é o exato momento
da concepção, independentemente da
ciência da própria gestante. Para outros,
porém, o empregador deve ser obrigatoriamente notificado da gravidez.
O Tribunal Superior do Trabalho,
entretanto, fixou entendimento de que
basta a existência da gravidez para que a
empregada tenha direito à estabilidade.
O término da estabilidade, por sua
vez, acontece cinco meses após o parto.
Ocorrendo a sua demissão durante esse
período, a empregada poderá ingressar
com ação perante a Justiça do Trabalho
objetivando reassumir suas funções, seu
trabalho, e se isso não for possível, poderá requerer o pagamento de indenização
correspondente à estabilidade.

A legislação trabalhista confere
também o direito ao recebimento de
licença maternidade de 120 (cento e
vinte) dias, sem prejuízo de emprego
e de salário.
Esse afastamento pode ter início
alguns dias antes do parto, de acordo
com parecer médico, e pode ter acréscimo de duas semanas antes ou depois
dos 120 (cento e vinte) dias.
Os pagamentos realizados durante
a licença maternidade são custeados
pela Seguridade Social. Em geral, a
empresa paga os salários à empregada
e compensa os valores nas contribuições devidas à Previdência Social.
A empregada doméstica, a
trabalhadora avulsa, a contribuinte individual, a segurada especial
e a segurada facultativa recebem o
salário-maternidade diretamente do
Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS).

O aborto lícito não se equipara ao
parto previsto na Constituição Federal,
sendo assegurado à empregada apenas
o afastamento de 15 (quinze) dias, sem
estabilidade ou garantia de emprego.

A Lei nº 11.770, de 9/9/2008,
instituiu o Programa Empresa Cidadã, permitindo, de forma facultativa,
a concessão pelas empresas de licença
maternidade de 180 (cento e oitenta)
dias, visando incentivar maior período de aleitamento materno. Essa
prorrogação não altera o período de
garantia de emprego de cinco meses
após o parto.

Ocorrendo o parto de criança sem
vida, ou que faleça logo em seguida,
estará assegurada à gestante a estabilidade, pois a legislação não faz qualquer
ressalva nesse sentido.

A gestante tem, ainda, o direito de
não trabalhar em atividades penosas
ou que causem exposição a elementos químicos ou biológicos. Em razão
disso, a técnica de radiologia deve
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ser impedida de utilizar o aparelho
de Raio-X enquanto estiver grávida,
salvo se houver autorização expressa
do seu médico responsável.
É garantido também o direito
de transferência de função quando
as condições de saúde o exigir, assegurada a retomada da função após o
retorno ao trabalho.
Ainda no que se refere ao período
gestacional, é assegurado o direito à
dispensa do horário de trabalho para
realização de, no mínimo, seis consultas médicas e outros exames.
Após o retorno ao trabalho, a
empresa deve conceder duas “pausas
especiais” de 30 (trinta) minutos
durante o expediente para que a
nova mãe possa amamentar o filho.
A concessão de uma hora a menos no
início ou no término da jornada de
trabalho descaracteriza o objetivo da
lei e pode acarretar a condenação da
empresa no pagamento de indenização pecuniária à empregada.
Percebe-se, assim, que as garantias e condições especiais de trabalho
inerentes à empregada gestante procuram oferecer condições apropriadas
de trabalho durante o período gestacional até a lactação da criança, o que
deve ser observado por trabalhadoras
e empregadores.

Dr. Paulo Mariano de Almeida Junior

é advogado da área de Direito do Trabalho do
escritório Bueno Barbosa Advogados, assessoria jurídica do CBR
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Abastecimento de materiais radiativos
para exames de MN

O

Fotos: Divulgação

país experimenta melhora significativa
no abastecimento de radioisótopos,
mas a crise não acabou e requer a
manutenção contínua da atuação das autoridades competentes
A crise mundial de abastecimento de
geradores de 99Molibdênio-99mTecnécio
que teve início em junho de 2009 e deixou
milhares de pacientes no país e no mundo sem
realizar exames de medicina nuclear, levou a
reflexões e ações por parte da Sociedade Brasileira de Biologia, Medicina Nuclear e Imagem
Molecular (SBBMN) e das autoridades
competentes, que culminaram em atuações do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
junto à Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN) e Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares (IPEN) que estão
tornando possível a disponibilização semanal
de uma quantidade maior destes materiais em
nosso país, propiciando o atendimento de um
número maior de pacientes que necessitam de
exames diagnósticos de Medicina Nuclear em
todo o território nacional.
Em reunião conjunta com o Sr. Ministro
da Ciência e Tecnologia (Sérgio Resende),
com a participação da SBBMN, representantes do Ministério da Saúde e da CNEN, em
julho de 2009, foram discutidas propostas para
minimizar a crise. Também na Câmara dos
Deputados o assunto foi debatido em audiência pública convocada pelo deputado Eleuses
Paiva, que envolveu representantes da CNEN,
IPEN e SBBMN. O MCT demonstrou sensibilidade com relação às consequências para a
população da falta de materiais radiativos e o

Superintendente do IPEN, Nilson Dias Vieira
Jr., juntamente com o diretor da Radiofarmácia, Jair Mengatti, e demais profissionais do
Instituto, vêm se empenhando e se desdobrando para obter os materiais radiativos no
mercado internacional. Devido a estas ações e
à readequação dos Laboratórios de Medicina
Nuclear do país - que alteraram os protocolos
de aquisição dos procedimentos na tentativa
de atender o maior número de pacientes com
a menor quantidade de material e passaram
a trabalhar nos finais de semana -, houve um
avanço considerável desde o início da crise até
o momento.
Contudo, a quantidade de geradores
atualmente oferecida ao país está aquém de
nossas necessidades o que continua afetando o atendimento aos pacientes, uma vez
que a oferta de radioisótopos atualmente
cobre apenas 50-60% da demanda nacional.
Parte deste material é fornecida pela Argentina, que possui um reator capaz de produzir
99Mo, parte provém da África do Sul e parte
de Israel. Esta situação se agravou no final do
ano de 2009/início de 2010 quando o reator
argentino - responsável pelo fornecimento
semanal de 30% do tecnécio consumido no
Brasil - sofreu uma parada programada para
manutenção.
Cientes das consequências advindas da
parada do reator argentino, a SBBMN se
reuniu com dirigentes do IPEN e CNEN,
representada por Marcos Nogueira Martins,
gerente de P&D, a fim de solicitar providências imediatas por parte das autoridades. É
importante ressaltar que em nosso país a

compra e distribuição de materiais radiativos
é monopólio da União e está centralizada na
CNEN, órgão do MCT. Uma ação contínua
e voltada para a busca de todas as alternativas
possíveis para minimizar a falta de radiofármacos se faz necessária para dar continuidade ao
atendimento de um maior número de pacientes e poder reduzir assim o déficit acumulado
do número de procedimentos não realizados
por conta da crise. Sabemos que estas ações
incluem um planejamento estratégico, medidas administrativas e tomada de decisões
muitas vezes em caráter emergencial, que
envolvem a liberação de recursos financeiros
– necessários para o custeio dos processos
de importação dos radiofármacos que serão
distribuídos a todo o país. Devido ao prejuízo à saúde da população brasileira causado
pela falta de materiais radiativos, a SBBMN
lembra às autoridades competentes que a crise
de abastecimento de radioisótopos não terminou e faz um alerta: para que todas as medidas
cabíveis à minimização desta crise possam ser
prontamente tomadas, no sentido de garantir
e aumentar a oferta de radioisótopos, necessária para que a Medicina Nuclear possa
estar presente e atuante - contribuindo para a
melhoria da saúde da população - em todo o
território nacional.
Ainda na lista de ações necessárias para
resolver a crise de abastecimento de radioisótopos está a liberação de recursos para o
projeto do Reator Multipropósito Brasileiro, desenvolvido pelo IPEN/CNEN, que
constitui sem dúvida, a solução definitiva
a longo prazo para garantir o fornecimento
de radioisótopos ao país e propicia um salto
tecnológico ímpar no crescimento e desenvolvimento da radiofarmácia e medicina nuclear
nacionais, abrindo ainda um campo amplo de
pesquisas e possibilidades nestas e em outras
áreas do conhecimento.
A SBBMN, entidade que representa todos
os profissionais do país que atuam em Medicina Nuclear, também faz um alerta a toda a
comunidade médica e à sociedade brasileira
para que estejam atentos aos fatos a fim de
exigirem das autoridades as ações necessárias
para garantir e aumentar a oferta de radioisótopos ao país, necessários para a realização dos
procedimentos de medicina nuclear.
Dr. José Soares Junior
Presidente da SBBMN – Diretor do Departamento Científico de Medicina Nuclear do CBR
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Ombudsman do Jornal Folha de S. Paulo
Prezado Prof.
Assinante e leitor assíduo da Folha há
décadas, seguindo tradição de meu pai que
foi assinante vitalício, venho protestar com
relação a matéria veiculada na edição n°
24.936 de ontem, 5ª feira, 05/11/2009, no
Caderno C, página 8 - Saúde, com a seguinte
manchete:
"RADIOTERAPIA NÃO AUMENTA
SOBREVIDA NO CÂNCER DE MAMA",
assinada por Fernanda Bassette.
A "chamada" generaliza o tratamento
irradiante da mama e tem cunho sensacionalista, não refletindo a verdade sobre esta
importante arma terapêutica.

Leitores indignados com a mídia impressa
Longe do ideal
Na qualidade de associação representativa da especialidade Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Associação Médica Brasileira, gostaríamos de prestar alguns
esclarecimentos. A Telerradiologia, regulamentada pela Resolução do Conselho
Federal de Medicina nº 1890/2009, considera a necessidade de profissional médico, detentor de Título de Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem,
no local de realização do exame de imagem. Este é o médico
responsável pela supervisão com poder de decisão na forma
como é conduzido o exame do paciente, o qual é dependente
do motivo da investigação. Também é este o responsável pelo
atendimento de eventuais intercorrências clínicas relacionadas
ao exame. De fato, os modernos exames de imagem constituem
um avanço enorme no cuidado da saúde dos cidadãos, ultimamente muito beneficiada pelos avanços tecnológicos, no
entanto há que se ressaltar a antiga, mas fundamental necessidade da preservação da relação médico-paciente, a qual
só é possível com o médico presente. Ressaltamos, ainda, a
importância do radiologista para esclarecimento aos demais
médicos, não só dos exames realizados, mas também do mais
adequado frente ao quadro clínico do paciente. Salientamos,
também, que a razão de falta de radiologistas no poder
público está intimamente vinculada a não realização de concursos para
contratação. Lamentável essa falta de questionamento da matéria sobre Medicina
(“Tão longe, tão perto”, 28 de outubro).
Sebastião Cezar Mendes Tramontin
Presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Por e-mail
E-mail enviado para a redação da revista Veja a respeito da matéria “Tão longe,
tão perto” publicada em outubro, que tratava do uso cada vez maior da Telemedicina no país. A jornalista esquece-se de consultar o CBR como fonte sobre a
Telerradiologia, então a Diretoria achou por bem esclarecer a população e os
editores de Saúde e Medicina da publicação.
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Creio que um jornal com a penetração e confiabilidade da Folha poderia ter
conseguido assessoria técnico-científica
de um radioterapeuta, através da AMB,
CBR ou SBRT, que são sociedades médicas baseadas em São Paulo, uma vez que o
contato telefônico com o INCa, do Rio de
Janeiro, resultou infrutífero.
Na ânsia de publicar e dar destaque
ao assunto, foi mal assessorada a autora,
causando insegurança às pacientes quanto
a necessidade do tratamento e dúvidas no
público em geral.
Só para elucidar, pacientes portadores
de câncer são encaminhados por cirurgiões
e clínicos para interconsulta com radioterapeutas, a fim de serem avaliados com
relação a indicação ou contraindicação do
tratamento irradiante.
Os
profissionais
entrevistados,
provavelmente por telefone, médicos
conceituados das áreas da cirurgia e da
mastologia, tiveram apenas partes de suas
declarações pinçadas e editadas, o que não
representa a realidade da especialidade
abordada.
Talvez a dificuldade de contato com
radioterapeutas do INCa se deveu ao
"Congresso da ASTRO" (American Society for Therapeutic Radiation Oncology)
que aconteceu em Chicago/EUA , nessa
mesma época, e de onde veio o assunto
para a pauta.
A bem da verdade e do interesse público, com base no "Princípio da

Boa-fé Objetiva" do
Direito Civil, creio
haver o poder/dever de
ser refeita esta matéria,
com outra abordagem,
para poder dirimir as
dúvidas surgidas e
corrigir as distorções,
com vistas a tranquilidade dos pacientes e
familiares.
Contando com a atenção e providências que o assunto merece,
Atenciosamente,
Sérgio Bortolai Libonati
médico cancerologista e radioterapeuta

E-mail recebido pelo Departamento
de Comunicação do CBR após ter sido
enviado para o Ombudsman do jornal
Folha de S. Paulo. Outros radioterapuetas mandaram também suas declarações
e a Diretoria do CBR decidiu publicar o

artigo do presidente da SBRT, Dr. Carlos
Manoel Mendonça de Araújo, na sessão
Polêmica deste Boletim. Fomos informados de que a Secretaria de Redação da
Folha está pautando uma nova reportagem sobre o tema que será publicada para
sanar os problemas da anterior. Segue a
resposta da editoria:
"O leitor está correto. A reportagem
não ficou totalmente clara, pois não informou que todas as mulheres tinham feito
radioterapia na região da fossa supraclavicular e que, associado a isso, metade
recebeu a radiação na cadeia mamária
interna e metade não. O texto focou apenas
na radioterapia na cadeia mamária interna _tratamento que ainda não possui um
consenso entre os médicos de quem deve
ou não receber e que o estudo aponta que
não aumenta a sobrevida dessas mulheres
depois de dez anos.
Com relação ao título, não foi possível colocar o título "exato" na matéria
porque o espaço do jornal é pequeno

- o ideal seria "Radioterapia na cadeia
mamária interna não aumenta sobrevida
no câncer de mama", mas não há espaço suficiente para isso. No entanto, logo
no segundo parágrafo eu explico que o
trabalho se refere à aplicação de radioterapia na área central do peito (no caso,
a cadeia mamária interna) em mulheres
que descobriram o câncer nos estágios 1
e 2. Tento deixar claro que a matéria se
refere à essa região no texto todo, tanto
que cito "cadeia mamária interna" em
sete parágrafos.
O três mastologistas consultados
foram unânimes em dizer que não há um
consenso sobre a aplicação da radioterapia nessa cadeia interna e que, por isso,
a decisão é individualizada (dependendo de cada caso) e tomada pelo médico,
com o paciente. A reportagem poderia
ter ouvido um radioterapeuta."
Fernanda Bassette – repórter da Editoria Saúde do jornal Folha de S. Paulo
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Ao Dr. Wilson Kenzi Tanaka

Dicas de como lidar com pessoas

É

ara o início deste ano, resolvi escrever sobre relacionamento interpessoal no trabalho, em família ou com os amigos. A
psicologia moderna garante que é possível que todos consigam se
relacionar bem uns com os outros. No entanto, as dificuldades são
enormes quando encontramos pessoas denominadas “complicadas”.

com pesar que o Colégio
Brasileiro de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem
(CBR) comunica o falecimento do Dr. Wilson Kenzi Tanaka,
ocorrido no fim de novembro de
2009.
A informação chegou ao
CBR por intermédio do Dr.
Alair Sarmet dos Santos, vicepresidente Rio de Janeiro. “O Dr.
Tanaka era um radiologista muito
especial, trabalhador incansável,
com quem tive a oportunidade
de trabalhar no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
(HUCFF-UFRJ) durante quase
nove anos. Sempre o admirei
como profissional e ser humano”,
observou.
Membro titular do Colégio
desde 1972, o Dr. Tanaka foi
responsável pela formação de
diversos residentes, não apenas
na UFRJ, como no Instituto de
Radiologia Manoel de Abreu
(IERMN), na equipe do Prof. Dr.
Abércio Arantes Pereira, de acordo com o Dr. Sarmet dos Santos.
Abaixo, segue depoimento
pessoal escrito pelo Dr. João Paulo
Matushita em homenagem ao Dr.
Tanaka:
“Tanaka,
Amigo de todas as horas.
Amizade que tivemos com extensão às nossas famílias, inclusive nos
dando a grande satisfação de batizar a sua filha Lilian.
Desde a minha mudança para
Belo Horizonte (MG), sentia, principalmente aos sábados, a saudade
de nossas conversas sobre os mais
variados assuntos, principalmente
sobre as novidades radiológicas, o
que tornava as nossas atividades de
“laudistas” bem agradáveis; chegávamos a relatar mais de 200 laudos
por manhã.

no Fundão mantinha as suas atividades profissionais no IERMN e/ou
na clínica Pompeo Loureiro.
Como pai se preocupava com
a educação e o futuro de suas filhas
(Cristina e Lilian) e era um verdadeiro “Coruja” e “Babão” quando
falava das criancices e peripécias
delas. Quando as crianças eram
pequenas ele tinha uma preocupação muito grande com a Lilian, por
ela ser prematura, e com a Cristina,
pois ele achava que ela seria mais
independente. Quando a Lilian
entrou na Faculdade de Medicina
(UERJ) ele era todo alegria!
Como marido falava da grande
ajuda da Elba (esposa) na educação
das filhas e principalmente na gestão
do orçamento da casa.
Como Hobby, ele gostava de ler
os jornais (JB e Globo) no final de
semana, assistir televisão e adorava automobilismo, principalmente
lançamentos de novos carros.
Preceptor que cobrava resultados
dos residentes, principalmente quando
estes o procuravam, ele não admitia o
mesmo erro duas vezes. Seus recados...
tão temidos e tão desejados!
Durante vários anos subsequentes à minha mudança para
Belo Horizonte, convidava-o a vir
trabalhar na nossa clínica como
sócio. Mas ele esquivava dos convites, parecia que estava enraizado
no Rio de Janeiro. Hoje, após a sua
partida para seu descanso final,
acredito muito que ele amava muito
esta cidade que o acolheu.
Tanaka, grande amigo e grandes lembranças!
Pai, marido, radiologista,
amigo... Sua lembrança e seus
ensinamentos ficarão para sempre
guardados em nossos corações.
Com saudades...”

P

Acompanhe o roteiro a seguir e saiba pelo menos como lidar
de maneira educada com os mais diversos tipos de personalidades.
Espero que seja útil para você e seus pacientes.
• Com tipos dominadores e controladores: nem olho por olho nem
submissão são reações aconselháveis; mostre respeito sem ser
submisso; tente listar os pontos de vistas diferentes, sem atacar diretamente; exercite a tolerância, mesmo que o outro esteja errado.
• Com tipos agressivos ou duros: meiguice não é uma postura adequada com pessoas desse perfil; confronte claramente o
comportamento, não a pessoa; olhe nos olhos e se dirija ao outro
pelo nome; jamais humilhe ou despreze; tenha coragem para interromper, antes que as coisas fiquem sem controle.
• Com tipos desconfiados: satisfaça sua necessidade de segurança;
responda com outras perguntas; ignore seus ataques; pergunte se
a desconfiança é sempre ou só naquele caso; permita-se uma “certa
desinteligência” momentânea e calculada.
• Com tipos supersimpáticos: lembre-se de que são boas demais
para serem de verdade; cale-se simpaticamente diante de pretensões demasiadas; jamais pense que os galanteios são algo pessoal;
treine a habilidade de fazer perguntas seletivas. Peça evidências
que comprovem o que a pessoa está dizendo.
• Com tipos calados: Prefira perguntas abertas, não faça um interrogatório; construa pontes de diálogo; treine sua paciência.
• Com tipos pessimistas e negativistas: jamais se deixe contagiar;
fale devagar; tenha paciência; faça perguntas que peçam respostas
com soluções para as dificuldades; use o bom humor.
• Com tipos dramáticos: estabeleça limites por meio de articulações
claras; deixe um tema pela metade e fale de um assunto diferente.
Afinal, nós temos de sobreviver; jamais se afogue no maremoto do
dramático; mantenha o contato visual e pergunte o que ele faz de
diferente para mudar as coisas.
• Com tipos intolerantes: jamais se deixe intimidar; interprete-os
com gentileza; use um toque de ironia; coloque seus limites; só
vire a mesa como último recurso.
Um lembrete, existem pessoas que conseguem ter mais de uma
característica em comum, portanto vale a máxima “todo o cuidado
é pouco”. Então, evite apontar erros de forma ríspida, é uma ação
muito provocadora e improdutiva; jamais envergonhe a outra
pessoa; não a coloque em uma má situação; evite pancada direta,
que humilha; tenha certeza de que ninguém é difícil porque gosta de
ser difícil; use a fórmula dos 3Rs – Respeito pelo próximo, Respeito
por si mesmo e Responsabilidade pelas suas ações.

É verdade, o Tanaka era um
profissional atualizado, ele lia
muitas revistas radiológicas, era um
autodidata. Infelizmente ele não
gostava de ir a Jornadas e Congressos, tinha verdadeira aversão.

Dr. João Paulo Matushita
Vice-presidente da região
Sudeste do CBR

Para saber mais, leia “A Arte de Lidar com Pessoas” do autor
Jamil Lopes de Albuquerque, da Editora Planeta.

Era um worklover; nunca ouvi
de seus lábios: “vou tirar férias e
viajar”, pois quando tirava as férias

O CBR lamenta a perda
e deseja força e reconforto aos
familiares.

Fonte: Jornal Salavip

30

Boletim CBR - JANEIRO 2010

Renata Donaduzzi

Editora do Boletim do CBR
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Radioterapia na cadeia
mamária interna

D

urante a semana passada estive em Chicago, nos Estados
Unidos, onde se realizou o 51º
Congresso da Sociedade Americana de Radioterapia (ASTRO). Nesse
congresso, estiveram presentes quase
cem especialistas brasileiros para
assistir ou discutir sobre as novas
tecnologias e resultados de modernos
tratamentos para o câncer.
Ainda em Chicago, no dia 05 de
novembro, fui surpreendido com notícias publicadas na Folha Online sobre
o que foi apresentado em uma das
sessões científicas desse congresso,
muitos dos médicos radioterapeutas
que estavam no Brasil ficaram surpresos com a notícia publicada na seção
ciência e saúde, assinada pela jornalista Fernanda Bassette, que tinha
como título “Radioterapia não aumenta sobrevida no câncer de mama”. A
surpresa deve-se ao fato da jornalista,
no ato representando esse importante meio de comunicação, assinar uma
reportagem sem nenhum fundamento científico, e que pode causar um
grande dano a população feminina do
Brasil, além de trazer descrédito às
informações desse conceituado órgão
de notícia.
A jornalista cita o nome de dois
importantes profissionais da área da
saúde de São Paulo, Prof. Silvio Eduardo Bromberg e Prof. Luiz Henrique
Gebrim que, se informaram, literalmente, o que foi publicado, cometeram
um grande equívoco ou demonstraram
total desconhecimento sobre o que
opinaram.
Outros tantos médicos brasileiros e
eu estivemos presentes à reunião onde
foi apresentado os resultados, preliminares, desse trabalho e em nenhum
momento o palestrante apresentou
dados de que a radioterapia poderia
em qualquer situação ser suprimida do
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tratamento do câncer de mama.
Não existe na literatura médica
mundial um só trabalho científico
que mostre resultados de controle de
doença e/ou sobrevida com igual valor
para pacientes submetidas ao tratamento do câncer de mama que usaram
ou não radioterapia complementar.
A adição da radioterapia aumenta a
sobrevida e o controle local da doença
significativamente – ao lado encontram-se trabalhos recentes e antigos
que falam sobre esse tema e que atestam o que digo.
O trabalho em questão apresentou resultados preliminares e avaliou
a importância de se usar ou não radioterapia em uma determinada região do
tórax, cadeia de linfonodos da mamária
interna, de mulheres que tinham câncer
de mama e foram submetidas à cirurgia
e radioterapia complementar. TODAS
AS MULHERES FORAM SUBMETIDAS À RADIOTERAPIA NA MAMA
OPERADA, porém, apenas um grupo,
recebeu radioterapia na cadeia de
linfonodos da mamária interna.
Estranho o desconhecimento de
quem publicou a reportagem provocando grande desserviço à população
feminina, solicito que seja utilizado o
mesmo espaço para uma informação
correta que tranquilize a população, e
me coloco à disposição desse órgão ou
da jornalista responsável para esclarecer esse importante assunto.
Essa é a doença neoplásica maligna mais incidente na mulher em países
desenvolvidos. No Brasil, para esse
ano, são esperados 49.000 novos casos,
portanto é um assunto que precisa de
conhecimento e comprometimento
quando apresentado.
Dr. Carlos Manoel Mendonça de Araújo

Presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia e chefe do Serviço de Radioterapia do Instituto
Nacional do Câncer

Estudos comprobatórios
sobre a importância da
utilização da Radioterapia
em pacientes com câncer
de mama:
Estudo Dinamarques original:
Overgaard M, Hansen PS, Overgaard
J, et al.: Postoperative radiotherapy in
high-risk premenopausal women with
breast cancer who receive adjuvant
chemotherapy. N Engl J Med; 337 (14):
949-955, 1997.
Estudo canadense original:
Ragaz J, Jackson SM, Le N, et al. Adjuvant radiotherapy and chemotherapy in
node-positive premenopausal women
with breast cancer. 337 (14): 956-62
1997.
Estudo dinamarquês que mostrou
vantagem em irradiar também pac com
1-3 LN+: Overgaard M, Nielsen HM,
Overgaard J. Is the benefit of postmastectomy irradiation limited to patients
with four or more positive nodes, as
recommended in international consensus reports? A subgroup analysis of
the DBCG 82 b&c randomized trials.
Radiother Oncol. 2007 Mar; 82 (3):
247-53. Epub 2007 Feb 15.
Papel da adequação da RXT: RXT
de qualidade faz diferença - Metanálise australiana: Gebsky V et al.
Survival effects of postmastectomy
adjuvant radiation therapy using biologically equivalent doses: a clinical
perspective. J Natl Cancer Inst. 2006
Jan 4; 98 (1): 26-38.
Ganho de sobrevida com RXT em
até 20 anos: Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group. Favourable
and unfavourable effects on long-term
survival of radiotherapy for early breast
cancer: an overview of the randomised trials. Lancet. 2000 May 20; 355
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ara quem pretende enfrentar o desafio de perder peso não há fórmula
mais eficaz do que a combinação de
corrida e dieta balanceada. Apenas fazer
regime torna a rotina alimentar muito
sofrível e, após um período de sacrifícios
e restrições, o indivíduo que conseguiu
perder alguns quilos volta a comer inadequadamente, engorda de novo e entra
no efeito sanfona, o que é nada saudável.
Apenas correr ou praticar outro esporte,
sem associar uma alimentação adequada,
pode não surtir o efeito desejado. Algumas pessoas erroneamente consideram
a corrida como moeda de troca e, após
um treino mais extenso, se sentem com
permissão para comer a vontade qualquer
guloseima. Isso pode até levar o indivíduo
a engordar.
Praticar atividade física regular, principalmente a corrida, se houver condições
físicas para tal, associada a uma dieta sem
gordura, sem açúcar, fracionada ao longo
do dia e bem equilibrada, torna a tarefa
de emagrecer eficiente e, acima de tudo,
prazerosa e permanente.
Qualquer pessoa que queira emagrecer deve entender o princípio do balanço
calórico negativo, ou seja, é preciso gastar
mais calorias do que se ingere. Com a
introdução de uma nova rotina de exercícios e dieta, chega-se a um ponto em que
o corpo se acostuma ao ritmo proposto, e
então ocorre a diminuição da queima de
gordura. Esse é o momento de aumentar

Foto: Divulgação

Corrida contra a balança – como ganhá-la
a carga de treinamento através de mudanças no tempo e intensidade da corrida,
mas isso deve ser feito em dias intercalados, senão o corpo responderá de maneira
errada a esses novos estímulos. Toda essa
adaptação exige determinação e motivação para não haver desistência. Para isso,
recomenda-se fortemente a orientação de
uma assessoria esportiva e de um profissional de nutrição. É fundamental que o
treino seja dirigido de forma individual e a
alimentação seja ajustada às necessidades
do praticante e à intensidade dos treinos.
A distribuição de carboidratos
compostos, por exemplo, é fundamental
para melhorar a performance dos treinos
e para que a gordura seja bem utilizada na
queima calórica. A hidratação também é
importante e deve ser uma preocupação
constante. Durante uma corrida, o praticante pode perder até 5% do seu peso
somente em líquidos e isso não é saudável. A recomendação é ingerir água antes,
durante e após os treinos e, bebidas isotônicas, em treinos com duração superior à
uma hora. Essas bebidas possuem carboidratos, sódio e potássio, que ajudam na
recuperação. Mais uma vez, uma orientação profissional é fundamental para esses
cuidados.
Para quem está sedentário e pretende mudar de hábito, a recomendação é
iniciar com caminhadas e gradativamente
migrar para corridas leves e de intensidade progressiva. A transição da caminhada

para a corrida exige certos cuidados com
a postura e respiração. Com o aumento
do ritmo, o impacto sobre as articulações
será maior, por isso é necessário utilizar um tênis de maior amortecimento e,
de forma fundamental, introduzir pelo
menos duas vezes por semana, exercícios
de fortalecimento. Dessa forma, o corredor se adapta mais facilmente aos esforços
e evita o aparecimento de lesões.
Quem conseguir introduzir em sua
rotina a associação de corrida e dieta
balanceada vai experimentar a agradável
sensação de superação e vitória, principalmente se o objetivo for perder peso e levar
uma vida mais saudável e prazerosa.

Dr. Robson Ferrigno

é membro titular do CBR, presidente do Setor de
Radioterapia da SPR e médico radioterapeuta em
São Paulo | rferrigno@uol.com.br
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screvo esta coluna recém-chegado de uma
viagem ao Napa Valley, na Califórnia, onde
fui cumprir minha “dura” obrigação de
manter meus leitores informados.

Foto: Divulgação

Eno-Turismo na Califórnia

A Califórnia é, dos estados norte-americanos produtores de vinho, de longe, o maior
e mais importante. É responsável por 90% de
todo o vinho produzido nos EUA. Isso o torna
o quarto maior produtor do mundo.
Há atividade de viticultura em quase
todo o estado, mas as regiões mais importantes, tanto em termos históricos quanto
de qualidade são o Vale do Napa e Sonoma.
A proximidade de São Francisco (menos
de uma hora de carro), a facilidade de transporte, a excelente infraestrutura de turismo,
são algumas das razões que fazem desses dois
condados a região vinícola mais visitada do
mundo em número absoluto de turistas.
A melhor maneira de se locomover é
alugando um carro. Com a tecnologia do GPS
(posicionamento via satélite) o que era fácil,
graças às excelentes e super sinalizadas estradas
americanas, tornou-se brincadeira de criança
(mais para um “videogame”).
Aqui vai minha opinião muito pessoal
sobre a região. É uma paisagem tipicamente
norte-americana: tudo muito limpo e organizado. As casas são como se fizessem parte
de um cenário de seriado de TV ou filme, com
jardins impecáveis. Os vinhedos são os mais
bem cuidados que já vi em minhas andanças.
Mas falta o “caráter” da Borgonha. E no quesito
“beleza natural” não se compara com a África
do Sul ou Mendoza.
Abaixo vão algumas sugestões de visitas,
restaurantes e hotéis para os que quiserem se
aventurar pelos vinhedos do Tio Sam:
FICAR: Procure escolher uma cidade do Vale
do Napa como base. Tudo é muito perto. Uma
das menores e mais bonitas (parece cenário
do seriado “Desperate Housewives”) é Yountville. É onde estão os melhores restaurantes,
inclusive o cultuado “The French Laundry”.
Todos os restaurantes e hotéis estão na mesma
rua (sem problema para voltar para casa depois
do jantar com vinho).
Sugestão: Yountville Inn
www.yountvilleinn.com
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COMER: • Chez Panisse: na viagem de
ida de São Francisco para o Vale pare em
Berkeley e almoce neste restaurante estrelado que mescla um bistrô francês com a
comida típica do sul dos EUA. No jantar oferecem cardápio mais elaborado a preço fixo:
www.chezpanisse.com.

Mais fácil de conseguir mesa do que no anterior (mas é bom reservar).

• Restaurante do C.I.A. (The Culinary Institut of America): O respeitadíssimo C.I.A.
tem um campus em Santa Helena. O restaurante no belo edifício central tem cardápio
preparado pelos alunos (que no futuro serão
estrelas do mundo dos Chefs). Ótima opção
para o almoço entre uma vinícola e outra.

http://www.bouchonbakery.com

http://www.ciachef.edu/restaurants/wsgr/

• Oxbow Public Market: no centro da cidadezinha de Napa, esse mercado público é
uma perdição para gourmets. Tudo do bom e
do melhor, café, queijos, peixes, tudo de bom
da Califórnia e do mundo. Imperdível.

• The French Laundry: ir ao Vale do Napa e
não comer em um dos restaurantes de Tomas
Keller é como ir a Roma e não ver o Papa. Esse
restaurante já se tornou um mito nos EUA.
Ao chegar você pode ficar assustado com a
simplicidade da casa de madeira. Em frente,
do outro lado da rua, uma horta orgânica
fornece os ingredientes (tudo muito rústico
e despretensioso). Reserva é essencial: dois
meses de antecedência. Se não reservar não
vai frequentar! Lembre-se, esse é um dos dois
restaurantes mais concorridos dos EUA (o
outro fica em Nova York, mas isso é assunto
para outra matéria).
http://www.frenchlaundry.com
• Bouchon Bistrô: francês do nome à decoração e cardápio. É também de Tomas Keller.

http://www.bouchonbistro.com
• Bouchon Bakery: típica boulangerie ao lado
do restaurante. Excelente. O croissant é digno
de Paris.
• Bottega: restaurante italiano top do celebrado novo chef Michael Chiarello. Muito bem
decorado e ótima cozinha (mas como tudo
em Napa – caro).
http://www.botteganapavalley.com

http://www.oxbowpublicmarket.com
VINÍCOLAS: São inúmeras. Impossível listar
todas. Depende do gosto do freguês. Tem as
históricas, as modernas, as supermodernas,
as boutiques, as caras e as caríssimas. Geralmente as visitas são cobradas, com o preço
variando de US$ 20,00 a US$ 50,00. Procure
programar uma vinícola por período para não
ser muito cansativo.
Dr. Niazi Dias Rubez

é membro titular do CBR, médico radiologista
em São Paulo (SP) e membro do “Wine and Spirits
Education Trust” de Londres – Inglaterra
niazi@niazirubez.com
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Congresso SoBRICE 2009
PARTE 2

O

s três melhores trabalhos foram
apresentados em sessão plenária no dia 06 de novembro. A
premiação envolveu inscrições gratuitas
para o Congresso GEST 2010/São Francisco (EUA) para o segundo e terceiro
lugares e um estágio de uma semana
no Serviço de Intervenção do General
Hospital Saint Blasius, Dendermonde,
na Bélgica para o primeiro colocado.
Nesta data foram premiados os seguintes trabalhos:

1º lugar
Tratamento endovascular de aneurismas da aorta abdominal em pacientes
de alto risco cirúrgico
Autores: Mendonça CT, Carvalho
CA, Weingärtner J, Shiomi AY, Costa
DSM.

2º lugar
Utilização do ultrassom intravascular no tratamento na dissecção de aorta
tipo a – relato de caso
Autores: Califani R, Azulay RM,
Coelho DO, Tonila TP, Silva SGJ,
Biagioni RB, Burihan MC, Nasser F,
Ingrund JC, Neser A.

3º lugar
Tratamento endovascular de estenose de artéria hepática em crianças no
pós-operatório de transplante hepático
Autores: Protta TR, Sousa Junior
WO; Petterle PH, Oliveira RAS, Zurstrassen CE. Affonso BB, Nasser F.
Moreira AM, Carnevale FC.
A estrutura de stands, integrados
à área de circulação das salas de aula
propiciou uma maior exposição e visibilidade das empresas participantes.
O Congresso SoBRICE 2009 recebeu
apoio irrestrito das empresas Terumo
e ev3, assim como uma contribuição
significativa das empresas Ciclomed,
CMS, Nipro, Cordis, Radiomed, Xpro,

Da esq. para dir.: Drs. Carlos Abath, Francisco Carnevale e Renan Uflacker (homenageado da noite)

Biotronik, Boston Scientific, Braile
Biomédica, Cook, GE, Gore, Line Life,
Medtronic, Philips, Siemens e Sirtex.
Dentre as atividades sociais, o
tradicional “Jantar dos Palestrantes”
contou com a participação de 200 seletos convidados. Os pontos altos deste
evento incluíram a aula do patrocinador Sirtex apresentada pelos Drs. Riad
Salem e John Reddington acerca de
seus principais produtos e as emocionantes e bem merecidas homenagens da
Sociedade aos Drs. Renan Uflacker, um
dos sócios fundadores, e ao Dr. Carlos
Abath apresentadas pelo próprio Dr.
Abath, discípulo do Dr. Renan, e pelo
Dr. Gustavo de Andrade. Tudo isso, no
ambiente natural da “Casa da Fazenda
- Morumbi” graciosamente decorado
e preparado para um delicioso jantar.
Após as homenagens, os convidados
foram brindados com música ambiente para dançar e divertir de forma
descontraída até altas horas. A notável Comissão organizadora de eventos
sociais desenvolveu com maestria suas
atividades e foi responsável pela organização da abertura, coquetel e festa.
Também merecem especial destaque,
pelo esforço incansável, os Drs. Ricardo
Augusto de Paula Pinto e Priscila Nahas
pela alta qualidade de seu trabalho.
Como meta de incentivo da atual diretoria da SoBRICE, o Congresso de 2009
teve o prazer e a possibilidade de apoiar a

iniciativa do evento “Simpósio de Enfermagem em Radiologia Intervencionista”
coordenado com sucesso por enfermeiras.
Neste evento foram discutidos temas de
interesse como Avanços em tecnologia
intervencionista, eventos adversos durante procedimentos, avaliação da dor na
vertebroplastia, entre outros.
Com o término do Congresso
SoBRICE 2009, a Diretoria da SoBRICE
e todos os envolvidos direta ou indiretamente na organização, sentimo-nos
recompensados com o resultado final,
espelhado nas diversas manifestações de
apoio recebidas de palestrantes, empresas e amigos que presenciaram nosso
esforço para proporcionar aos que ali
compareceram, um evento de alto nível.
Estamos cientes, e nunca é demais
lembrar, que em função de sua complexidade, todo Congresso médico envolve
aprendizados por meio de erros e acertos
sem os quais não existiriam melhorias
para o futuro. O importante, é que a
lembrança deste evento permanecerá em
nossas mentes como um momento de
alegria, troca de informações e aprendizado, além da possibilidade de ter revisto
velhos amigos e feito novos.
Se Deus assim o permitir, esperamos
poder encontrar todos no próximo ano.
Obrigado.
Dr. Airton Mota Moreira

Presidente do Congresso SoBRICE 2009
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SINAL LIVRE

Classificados

χ Vendem-se processadora Kodak, modelo
M35, com mixer, em ótimo estado de conservação, valor R$ 13 mil, e duas multiformatos,
Sonicon, por R$ 1.500,00 cada. Contato pelo
telefone (61) 3346-2828 ou e-mail: santaagata@brturbo.com.br.
χ Vende-se mamógrafo marca CGR Senographe 600T. Acompanha jogo de chassis com
ecrans, processadora com tratamento químico
e luz de segurança. Valor: R$ 42.000,00. Tratar
com Débora (14) 3227-7615.
χ Vendo 2 aparelhos de Ultrassom – um da
marca Phillips, modelo En Visor C, Digital Color, com 4 transdutores (incluindo transdutor
de Cardio); outro da marca Medison, modelo
Sonoace 6000C, Digital Color, com 3 transdutores. Ambos em ótimo estado. Com Letícia,
no tel: (11) 2447-2452 ou 2409-4983.

χ Vende-se aparelho de mamografia GE 600T,
com compressores e quatro chassis; tubo novo
com 06 meses de uso. Valor: R$ 55.000,00.
Com Heloisa, pelo telefone (44) 3224-8453 ou
e-mail: unimagem@bol.com.br.
χ Vendo clínica de imagem – US e MM – em
Itaboraí (RJ), cidade em pleno crescimento. A
clínica existe há 11 anos, c/ excelente carteira de convênios e grande número de exames
mensais (particular e convênio); capacidade

para ampliar os atendimentos para RX, DO, TC
e RM. Contato: stdsantos@bol.com.br.
χ Vendo aparelho de ultrassom Aloka SSD500 com 02 transdutores: convexo de 3.5
MHz e intracavitário de 5.0 MHz. Preço: R$
10.000,00. Contato: (83) 3245-1661 ou 99812032. Falar com Dr. Fernando.

χ Vendo mamógrafo Lorad M-II, usado, com
ampola em ótimas condições - R$ 35.000,00,
e USG Logic 100-alfa, com três (3) transdutores: linear, convexo e endovaginal, Printer
P&B, carrinho e monitor - com guia de biópsia
- R$ 13.000,00. Contatos: (18) 8111-8780, c/
Everaldo.
χ Vendo: US Ultrassonix-XP, c/ cardio, 4 transd.
– pouco uso. Valor: R$ 60 mil; process. à laser
Kodak, mod. 1120, c/ process. acoplada e sinal dig. – em uso – R$ 20 mil; process. Kodak,
mod. M35 – perf. estado – R$ 10 mil; process.
Sakura, mod. QX 130 – R$ 8 mil. Com Ângela
ou Abraão - (42) 3220-9400.
χ Vendo: MM GE 600T, tubo RX novo c/ 2324
cortes, bandeja agulham., 8 chassis Fuji - mantido c/ contrato manut. GE - R$ 55 mil + Process. X-Omat 35M - mantida c/ contrato manut.
Kodak. Ambos c/ único dono e em perf. estado
- R$ 12 mil. C/ Ângela (32) 3331-3411 - e-mail:
daimagem@barbacena.com.br.

β Vendo participação acionária de aprox. 25%
do capital da clínica radiológica c/ ampla
carteira de convênios, realizando exames de
radiologia convencional e MM digital, densitometria, US geral, obstétrica e vascular, no
Centro de Niterói, RJ. Contato: (21) 9518-8856
- Selmo.
β Vendo aparelho de Ultrassom, marca Siemens, modelo Sonoline G-50, com 3 sondas,
doppler colorido, em excelente estado de
conservação. Único dono, preço imperdível.
Tenho fotos. Contato: Erico: (85) 8603-1172
ou (85) 3066-7900.
β Vende-se aparelho de raios-X fixo de 300 m
A – marca Fortec – dotado de mesa Buky e
Buky Mural; e Mamógrafo marca Lorad - modelo MII. Contato: Dr. Edson – (21) 8190-5575
/ (21) 8111-7733 ou e-mail: marizidoro@
gmail.com.
β Vende-se aparelho de ultrassom Tosbee,
em bom estado de conservação, com três
transdutores (convexo, endovaginal e linear).
Valor: R$ 12.000,00 – contado com Fernando,
pelo fone (18) 9775.4670.
β Vendo mamógrafo GE – modelo: 800 T. Contato pelo telefone: (11) 7851-9186.
β Vendo seriógrafo c/ gerador RX Siemens –
Gigantus – c/ 02 tubos em operação; mesa

Oportunidades

χ Grupo de radiologistas procura novo integrante para atuar em todos os campos
da imaginologia (RX, US, Doppler, DO,
Mamo, TC e RM). Cidade de Jaraguá do
Sul - SC. Contato: Dr. Fabiano, pelo tel:
(47) 3371-8776 / (47) 8864-3304 ou email: f.bassanesi@uol.com.br.
χ A Serdil Radiologia, de Porto Alegre,
contrata Médicos com Habilitação/Especialização do CBR para realizar Ultrassonografia Geral e Doppler; disponibilidade de turnos de seg. à sex. Experiência e
interesse acadêmico completam o perfil.
Interessados enviar CV p/: francisco@
serdil.com.br.

χ Clínica de Radiologia e Diag. por Imagem em Arapongas (PR) procura Radiologista para trabalhar em Radiologia
Convencional, Mamografia, Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada e

no futuro, Ressonância Magnética. Informações com Sra. Ana Claudia, em horário
comercial, pelo tel. (43) 3274-0550.
χ A Unimed Região da Produção (Carazinho - RS) necessita de médico radiologista para seus serviços de diagnóstico
por imagem. Contatos: Renato Tissot,
pelo telefone (54) 3330-3100 ou e-mail:
gerencia@regiaodaproducao.unimed.
com.br.
χ A Clínica de Diagnóstico por Imagem
Maria do Carmo, situada em Porto Velho
(RO), procura médico(a) especialista em
USG Geral, com boas perspectivas de ganhos. Interessados entrar em contato c/
Sra. Josy Maria (69) 3211-5663 e enviar
CV completo para: josymaria@superig.
com.br.
χ Precisa-se de ultrassonografista geral
com experiência para trabalhar em clíni-

ca na cidade de Joinville (SC). Remuneração por produtividade. Favor entrar em
contato com Regina Reis Amaral no telefone (47) 3026-6765 ou (47) 9984-0728.
χ Precisa-se de ultrassonografista p/
clínica de referência em Ribeirão Pires.
Remuneração p/ produtividade. Interessados entrar em contato c/ Dr. Valberto
Fusari Jr. no tel. (11) 7105-9045. Mais
inf. e envio de CV p/ valbertofjunior@
yahoo.com.br – A/C seção negócios e
oportun. / depto. financeiro.
β Precisa-se de Médico Radiologista/
Ultrassonografista em Clínica situada na
Tijuca (RJ). URGENTE. Contato com Dra.
Luzia pelos tels: (21) 2284-9400 / 25678564.
β Hospital localizado em São Paulo
necessita de radiologistas (R3/R4) p/
plantões noturnos (TC/US). Dispomos de

buck c/ seriógrafo autom. – Serigrafe 3 – sist.
TV c/ intensificador imag., campos 9 e 6 poleg., buck mural e coluna teto-chão c/ portatubo – ótimo estado. Sr. Wagner Fernandes
– (21) 9603-8096 – wacricaju@gmail.com.
β Vendo mamógrafo GE 600T – Valor: R$
48.000,00 + processadora Macrotec – Valor:
R$ 12.000,00 – pouco uso e em bom estado.
Valores acima podem ser negociados. Contatos: (81) 9977-4808 / 3326-3967 – com Dr.
Odilon Luz.
α Compro mamógrafo VMI – GE / Lorad
(mesmo com tubo queimado); raios-x e processadoras. Contato: (34) 9121-4290 / E-mail:
clinicaradiologica@terra.com.br.
α Vendo 2 aparelhos de US em ótimo estado
de conservação, único dono, ambos com Doppler colorido e 3 transdutores. Marcas: Toshiba Nemio – ano 2001 – Valor: R$ 38.000,00;
e Medison SA 8000EX – Valor: R$ 42.000,00.
Contato (67) 3325-2838.
α Vende-se aparelho de Tomografia Computadorizada – marca Siemens, modelo Somatom
AR C, em perfeitas condições de funcionamento. Contato: Dr. Eduardo Godoy – Tels.:
(31) 3408-2323 / (31) 3408.2300 ou e-mail:
edu.h.godoy@globo.com.

equipamentos de ponta e infraestrutura
completa. Remuneração fixa p/ período
de 12 horas c/ valor acima da média de
mercado. Contato pelo fone: (11) 29728000 ramal 1023 ou (11) 8202-9953.
β Médicos (as) c/ Título de Especialista em US Geral e/ou Doppler; USGO p/
Medicina Fetal. Dispomos também das
áreas de RX – CT – RM – Mama. Local:
Centro de Diagnóstico em João Pessoa
(PB). Contato: (83) 9988-8997 ou email: ecoclinica@ecoclinica.med.br.
α A Clínica de Diagnóstico por Imagem
Climag, situada em Timóteo (MG), necessita de médico radiologista e US
para seus serviços de diagnóstico por
imagem. Interessados entrar em contato
com: Dr. Thiago Mosci - cel: (31) 87262361 ou e-mail: climag@climag.com.br.

Importante: A Diretoria do CBR informa aos interessados que a lista de todos os aparelhos roubados/furtados encontra-se no site da entidade: www.cbr.org.br, devido ao seu
tamanho é difícil mantê-la nas páginas de cada edição do Boletim do CBR, no entanto, os médicos que pedirem terão seu comunicado veiculado por três meses sem qualquer custo.
Para anunciar nesta coluna favor enviar seu texto com no máximo 300 caracteres, incluindo os espaços, até o 15º dia do mês anterior a edição corrente. Informações (11) 3372 4544 ou
através do e-mail michele@cbr.org.br, aos cuidados de Michele. O conteúdo expresso nos anúncios aqui publicados são de inteira responsabilidade de seus anunciantes.
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