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ASSOCIAÇÃO ACRIANA DE RADIOLOGIA E 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Presidente: Dr. Rogério Henriques Netto
Rua Hugo Carneiro, 505, Bosque
69908-250 – Rio Branco/AC
(68) 3224-8060
a.acre.radiologia@gmail.com

SOCIEDADE ALAGOANA DE RADIOLOGIA
Presidente: Dr. Rodrigo Cerqueira Bomfim  
Rua Barão de Anadia, 05
57020-630 – Maceió/AL
(82) 3194-3254
sara.radiologia.al@gmail.com

ASSOCIAÇÃO DE RADIOLOGIA E  
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO AMAPÁ
Presidente: Dr. Luiz Nunes Rego Filho
Av. FAB, 1784, Centro
68906-906 – Macapá/AP
(96) 3223-1177
radiolap@gmail.com

SOCIEDADE DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM DO AMAZONAS
Presidente: Dra. Juliana Santana de Melo Tapajós
Av. Leonardo Malcher, 1520
69010-170 – Manaus/AM
(92) 98414-1612
juliana@telemel.com.br 

SOCIEDADE DE RADIOLOGIA DA BAHIA
Presidente: Dra. Cristiane Vieira Lima Mendes
Rua Baependi, 162
40170-070 – Salvador/BA
(71) 3237-0190
sorba.com@gmail.com
www.sorba.com.br

EXPEDIENTE

SOCIEDADE CEARENSE DE RADIOLOGIA
Presidente: Dr. Leonardo Macedo Alcântara
Av. Santos Dumont, 2626, sala 315
60150-161 – Fortaleza/CE
(85) 3023-4926
secretaria@soceara.com.br
www.soceara.com.br

SOCIEDADE DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM DE BRASÍLIA
Presidente: Dr. Luciano Farage
SCES – Trecho 03, conj. 06, sala 216, Ed. AMBr
70200-003 – Brasília/DF
(61) 3245-2501
soc.radiologia@yahoo.com.br
www.srbrasilia.org.br

SOCIEDADE ESPÍRITO-SANTENSE DE 
RADIOLOGIA
Presidente: Dr. Leonardo Portugal Guimarães Amaral
(27) 99932-8081
leopgamaral@gmail.com

SOCIEDADE GOIANA DE RADIOLOGIA
Presidente: Dr. Pedro José de Santana Júnior
Rua João de Abreu, 1155, quadra F8, lote 49, 
sala B21
74120-110 – Goiânia/GO
(62) 3941-8636
mayara@sgor.org.br
www.sgor.org.br

SOCIEDADE MARANHENSE DE RADIOLOGIA
Presidente: Dr. Orlando Rangel Pereira Ribeiro
Rua Gomes de Castro, 178
65020-230 – São Luís/MA
(98) 3301-6248
smradiologia@gmail.com

SOCIEDADE MATO-GROSSENSE DE RADIOLOGIA
Presidente: Dr. Roberto Luis Marques de Freitas
Avenida das Flores, 553
78043-172 – Cuiabá/MT
(65) 3314-2400
roberto@imagenscuiaba.com.br

SOCIEDADE SUL-MATO-GROSSENSE DE 
RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA
Presidente: Dra. Sirlei Faustino Ratier
Rua das Garças, 1547
79020-180 – Campo Grande/MS
(67) 3025-1666
sradiologiams@gmail.com

SOCIEDADE DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM DE MINAS GERAIS
Presidente: Dra. Cibele Alves de Carvalho
Av. João Pinheiro, 161, sala 204
30130-180 – Belo Horizonte/MG
(31) 3273-1559
srmg@srmg.org.br
www.srmg.org.br

SOCIEDADE PARAENSE DE RADIOLOGIA
Presidente: Walmir Sebastião Carneiro Neto
Travessa Humaitá, 1598
66085-148 – Belém/PA
(91) 3239-9000 ou 98841-5984
walmir.neto@hotmail.com

SOCIEDADE DE RADIOLOGIA DA PARAÍBA
Presidente: Dr. Carlos Fernando de Mello Junior
Rua Francisca Moura, 434, sala 206
58013-440 – João Pessoa/PB
(83) 99600-0111
srpb.srpb@gmail.com
www.srpbcursos.com

SOCIEDADE DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM DO PARANÁ
Presidente: Dr. Oscar Adolfo Fonzar
Rua Padre José de Anchieta, 2310, conj. 146, 
14º andar
80730-000 – Curitiba/PR
(41) 3568-1070
sradiolpr@onda.com.br
www.srp.org.br

SOCIEDADE DE RADIOLOGIA DE  
PERNAMBUCO
Presidente: Dra. Maria de Fátima Viana Vasco 
Aragão
Av. Visconde de Suassuna, 923, sala 102
50050-540 – Recife/PE
(81) 3423-5363
contato@srpe.org.br
www.srpe.org.br

SOCIEDADE PIAUIENSE DE RADIOLOGIA
Presidente: Dr. Daniel José Martins Barbosa
Rua São Pedro, 2265
64001-260 – Teresina/PI
(86) 3226-3131
radiologiapiaui@gmail.com

ASSOCIAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Presidente: Dr. Leonardo Kayat Bittencourt
Rua Visconde da Silva, 52, sala 902
22271-090 – Rio de Janeiro/RJ
(21) 2210-1635
srad@srad-rj.org.br
www.srad-rj.org.br

SOCIEDADE DE RADIOLOGIA DO RIO GRANDE 
DO NORTE
Presidente: Dr. Thadeu Alexandre Paulino de Souza
Av. Afonso Pena, 744
59020-100 – Natal/RN
(84) 4008-4707
contato@srrn.org.br
www.srrn.org.br

ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE RADIOLOGIA
Presidente: Dr. Felipe Soares Torres
Av. Ipiranga, 5311, sala 205
90610-001 – Porto Alegre/RS
(51) 3339-2242
secretaria@sgr.org.br
www.sgr.org.br

ASSOCIAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM DE RONDÔNIA
Presidente: Dr. Samuel Moisés Castiel Jr.
samuelcastiel@gmail.com

ASSOCIAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM DE RORAIMA
Presidente: Dr. Paulo Ernesto Coelho de Oliveira
Av. Ville Roy, 6529
69301-000 – Boa Vista/RR
(95) 3224-7999
ccrx@oi.com.br e coelhorx@gmail.com

SOCIEDADE CATARINENSE DE RADIOLOGIA E 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Presidente: Dr. Angelo Duarte Carrão
Av. Prof. Othon Gama D’Eça, 900, bloco A, sala 213
88015-240 – Florianópolis/SC
(48) 3364-0376
scr@scr.org.br
www.scr.org.br

SOCIEDADE PAULISTA DE RADIOLOGIA E 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Presidente: Dr. Carlos Homsi
Av. Paulista, 491, 3º andar
01311-909 – São Paulo/SP
(11) 5053-6363
radiol@spr.org.br
www.spr.org.br

SOCIEDADE SERGIPANA DE RADIOLOGIA
Presidente: Dr. Carlos Luciano Santos Costa
Rua Guilhermino Rezende, 426
49020-270 – Aracaju/SE
(79) 3044-4590
soserad@hotmail.com

ASSOCIAÇÃO TOCANTINENSE DE RADIOLOGIA E 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Presidente: Dr. Luciano Augusto de Pádua 
Fleury Neto
radiologia@cbr.org.br 
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DR. MANOEL DE  
SOUZA ROCHA

DR. MANOEL DE SOUZA ROCHA
Presidente do CBR

UM NOVO ANO, UMA 
PARCERIA DE 70 ANOS
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Olá amigos do Colégio Brasileiro de Radiologia,

Desde os tempos mais antigos, a humanidade sempre reconheceu a importância dos ciclos, inicialmente tomando 
consciência das mudanças climáticas que permitiram entender que havia uma época certa para o plantio e uma época 
para a colheita.

Nos tempos atuais, em que todos entregamo-nos de maneira intensa ao trabalho, a ideia de “ano novo” é muito 
reconfortante, pois nos possibilita fazer novos planos e projetar melhorias. Assim é também com as organizações, 
como o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

Todos nós estamos empenhados em fazer ainda mais em 2018. Nos últimos anos, o CBR tem se organizado 
internamente para poder oferecer mais à comunidade dos médicos radiologistas e acredito que os colegas têm percebido 
o esforço de várias diretorias para revigorar o Colégio e aproximá-lo ainda mais do radiologista.

Posso listar várias iniciativas nesse sentido nas diversas áreas de atuação do CBR, como as melhorias nas Provas 
de Título, uma maior e melhor fiscalização dos programas de Residência Médica e de Aprimoramento, o Workplace, 
cursos em diferentes estados e uma atenção constante às questões legais e profissionais com impacto na nossa área.

Em 2018 esperamos oferecer mais alternativas educacionais, principalmente na área do Ensino a Distância, afinal 
o CBR tem bem estabelecido que precisa ter uma visão nacional, enfim precisa estar em todo o país.

Nós da diretoria sabemos que os colegas contam com o Colégio na defesa da nossa especialidade, mas é preciso 
lembrar que o CBR precisa de nós radiologistas.

Pode parecer algo distante ou difícil de perceber, mas só um CBR forte poderá responder às nossas demandas.
A nossa presença no Colégio começa pela nossa contribuição societária, mas não deve se limitar a isso. É preciso 

que todos nós sejamos divulgadores da importância de ser associado do CBR e estejamos presentes nas suas iniciativas.
Faço então um pedido muito especial a todos os colegas que me acompanham há anos: conversem com seus colegas 

e os convençam a se associarem ou a retornarem ao Colégio. Juntos seremos mais fortes e poderemos realizar mais 
projetos em benefício da nossa especialidade.

Não posso deixar de lembrar que em 2018 o CBR comemora 70 anos de atuação em prol dos médicos radiologistas, da 
Radiologia e da Medicina, visando uma melhor assistência à população. Estejamos juntos nessa comemoração.

Um abraço a todos!



IMAGEM BRASIL

Curso de Atualização CBR ocorrerá nos dias 
23 e 24 de março em todas as regiões do país

Realizado simultaneamente em todo Brasil, o Curso de Atualização é uma iniciativa do Colégio Brasileiro 
de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e suas associações filiadas estaduais e é considerado um 
importante congresso itinerante.

Este ano o evento ocorrerá nos dias 23 e 24 de março e os temas abrangidos nas aulas serão Neurorradiologia, 
Medicina Interna, Tórax, Ultrassonografia, Imagem da Mulher, Pediatria, entre outros. 

Por proximidade geográfica, as regionais de Goiás e Distrito Federal realizarão o curso em conjunto, assim 
como Paraná e Santa Catarina.

O Curso de Atualização tem como foco a educação continuada e qualificação dos profissionais da 
especialidade, sendo conhecido pela elevada qualidade dos palestrantes e vasta programação de aulas.

O diretor científico do CBR, Dr. Dante Luiz Escuissato, falou um pouco sobre o Curso de Atualização, confira:

Boletim CBR - Qual a sua expectativa para o Curso de Atualização deste ano?  

Dr. Dante Luiz Escuissato - Os Cursos de Atualização desempenham uma função importante de levar às 
Sociedades de Radiologia de todo nosso país palestrantes nacionais conceituados. Desta forma, cria-se uma 
ponte entre o CBR e as sociedades regionais e os médicos radiologistas brasileiros. Acredito que o sucesso 
obtido em anos anteriores deverá ocorrer neste ano também. 
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Boletim CBR - Como essa atividade contribui para o trabalho das regionais?  

Dr. Dante Luiz Escuissato - Uma das funções primordiais do CBR e das sociedades de 
Radiologia regionais é o aprimoramento dos radiologistas. Assim sendo, os cursos de 
atualização são vetores do conhecimento de nossa especialidade e também de integração 
com os profissionais de cada estado.

Boletim CBR - O Curso de Atualização favorece o intercâmbio de experiências. Como a 
programação é desenvolvida levando em conta esse aspecto?
 
Dr. Dante Luiz Escuissato - O planejamento dos cursos inicia-se pela consulta às regionais 
quanto aos temas de seu interesse. Dois temas são selecionados e os professores convidados. 
Após sua aceitação, os palestrantes encaminham os títulos de suas aulas. A programação 
é então divulgada à população-alvo. Em 2017, logo após a conclusão dos Cursos de 
Atualização, a equipe do CBR já deu início à organização daqueles a serem realizados em 
março de 2018.

Boletim CBR - Além de atualização, quais outros benefícios o curso traz aos 
participantes? 
 
Dr. Dante Luiz Escuissato - Dentre as funções dos cursos, além da atualização, está 
a possibilidade de contato direto entre a plateia e os professores convidados. São 
oportunidades para que as sociedades de Radiologia interajam com seus associados e, 
também, estes entre si. Os cursos de atualização são uma fonte de informação aos médicos 
residentes em Radiologia, favorecendo sua integração com os profissionais da especialidade.

Boletim CBR - Como essa atividade contribui para a Radiologia brasileira de maneira 
geral? 
 
Dr. Dante Luiz Escuissato - Escolho a palavra INTEGRAÇÃO  quanto à contribuição dos 
cursos à Radiologia nacional. Esta é uma forma de estreitarmos os laços entre o CBR e 
as regionais e, simultaneamente, com todos os radiologistas que deles participam. Ao 
promovermos nossa especialidade,  qualificando-nos e apoiando nossas entidades de 
representação, tornar-nos-emos mais fortes.
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DR. MARCELO EUSTÁQUIO 
MONTANDON JÚNIOR
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FINANÇAS PESSOAIS

VOCÊ GOSTA DE JUROS BAIXOS?

A resposta me parece óbvia. Todos os segmentos 
da sociedade se beneficiam de uma taxa de juros 
reduzida. Isso facilita você financiar um carro, uma 
casa, abrir um negócio e muito mais. Para as empresas, o 
benefício é ainda maior: reduz o custo das dívidas e facilita 
novos investimentos, que geram mais empregos e mais 
renda para o povo e, por conseguinte, maior arrecadação de 
impostos. Para o Governo, além dos tributos, a redução na 
taxa básica de juros é muito saudável para reduzir o valor 
da dívida pública. Resumindo, é um ciclo do bem para toda 
a sociedade.

Posto isto, fica claro que a queda sustentável na Selic 
é muito importante para o desenvolvimento do país. 
Atualmente, a taxa básica de juros está em 7,0% ao ano, uma 
das menores da história recente do Brasil. Isso foi conseguido 
nos últimos 18 meses por três razões principais: controle da 
inflação, redução da atividade econômica nos últimos anos 
em virtude da grave crise econômica e alta credibilidade do 
Banco Central que, a partir da gestão de Ilan Goldfajn, em 
2016, foi muito duro no controle inflacionário, mantendo a 
Selic em níveis altos num primeiro momento.

Pois bem, passemos à próxima questão. A atual taxa de 
juros é sustentável no longo prazo? Depende de um fator 
principal. Se o Governo Federal continuar buscando o 
controle dos gastos públicos, a resposta é sim. E o próximo 
passo importante, e inevitável, é a reforma da previdência. 
Desta forma, não temos escolha, ou fazemos a reforma 
da previdência ou voltaremos aos juros estratosféricos. A 
questão é simples. É matemática. Se o Governo não voltar a 
fazer superávit primário, os juros vão subir a partir de 2019. 
Não há outro caminho.

O presidente Temer, independentemente de você 
gostar ou não, está tentando fazer uma pequena reforma 
da previdência. Mas mesmo assim, o próximo presidente, 
obrigatoriamente, precisará fazer muito mais. Grande 
parte do déficit público atual é oriunda da previdência 
social – mais de R$ 150 bilhões em 2017. Aqui, no Brasil, 

em geral, aposenta-se muito cedo, muitas vezes antes dos 
55 anos e com pouca contribuição ao sistema, sem comentar 
sobre os privilégios de alguns setores.

Uma sugestão: antes de você escolher seus candidatos 
nas próximas eleições para presidente, Senado e Câmara dos 
Deputados, verifique qual é a opinião deles sobre o assunto. 
É preciso mudar a mentalidade de todos os componentes da 
sociedade. Os países sérios do mundo revisaram e revisam 
periodicamente as questões previdenciárias. O ser humano 
está cada vez mais longevo. A expectativa média de vida no 
Brasil é de 76 anos, segundos dados recentes do IBGE. Se 
nada for feito, a situação da previdência será insustentável 
em muito pouco tempo. Basta citar como exemplo o estado 
do Rio de Janeiro. Alguns vão pensar que a corrupção e a 
má administração são outras causas importantes do déficit 
público. Também concordo, mas elas não são a razão primária 
do déficit. A causa tem nome: PREVIDÊNCIA SOCIAL. 
Pense nisso, ou melhor, leia e estude sobre o assunto, discuta 
com seus amigos e tire suas próprias conclusões. 

DR. MARCELO EUSTÁQUIO MONTANDON JÚNIOR
Médico neurorradiologista, membro titular do CBR e  analista 
CNPI-T credenciado pela Apimec (Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais)
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ASSUNTO LEGAL

DR. ALAN SKORKOWSKI

DR. ALAN SKORKOWSKI
Assessoria jurídica do CBR

O PRONTUÁRIO MÉDICO NOS 
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM

Cumpre, inicialmente, estabelecer em relação ao objeto do presente artigo uma premissa fundamental: os 
exames (filmes e laudos) são parte integrante do prontuário médico do paciente, nos termos da Resolução CFM 
nº 1638/02 e do Parecer CFM nº 10/09.

Nunca é demais ressaltar que a guarda do prontuário médico, por sua vez, é regulamentada pela Resolução CFM 
nº 1.821, de 23/11/2007, que estabelece, no seu artigo 8º, o prazo mínimo de 20 (vinte) anos para preservação do prontuário em 
suporte de papel que não tenha sido microfilmado ou digitalizado, sendo que em relação à guarda do prontuário digitalizado 
ou microfilmado esta deve ser permanente, conforme estabelece o artigo 7º da mesma Resolução.

O laudo, com efeito, é parte integrante do exame. A Lei preceitua de forma clara que os laudos de exames médicos são 
parte integrante do prontuário e que devem ser objeto de arquivamento pelo período de 20 anos (quando em suporte de papel) 
ou permanentemente (quando arquivado em sistema informatizado).

Nesse sentido, o entendimento contido no Processo Consulta CFM nº 7.728/08:

“Pelo exposto, nos casos de exames realizados em unidades radiológicas 
sem vínculo com estabelecimento hospitalar, onde o paciente não 
procura recebê-los para mostrá-los ao médico solicitante, permanece a 
responsabilidade de guarda, pois foram produzidos em decorrência de 
suas atividades específicas, devendo ser observado o definido na Resolução 
CFM nº 1.821/07. O dever de guarda em relação ao exame radiológico cessa 
com a sua retirada pelo paciente, no entanto deve ficar arquivado uma 
via do laudo emitido. Uma possibilidade seria a remessa pelos correios ao 
paciente ou responsável legal, mediante aviso de recebimento. A entrega 
pessoal dos exames deve ser feita mediante protocolo.”

De outra volta, para além do regramento até aqui apresentado, não se espera que uma clínica de imagem que não esteja 
atrelada a um hospital proceda à formação de um prontuário convencional, como aquele encontrado nos nosocômios.

De todo modo, fazendo o exame e o laudo parte integrante de um prontuário, assim como a ficha clínica do paciente, 
termo de consentimento ou qualquer outra autorização por ele assinada, além de eventuais outros exames complementares 
utilizados para a elaboração do laudo, deve a clínica preservar essas informações que, com efeito, constituirão o efetivo 
prontuário desse paciente, inclusive para os devidos fins legais, caso necessário.

Conclusão: todos os exames (incluindo os respectivos laudos) são parte integrante do prontuário do paciente e, acrescidos 
dos demais documentos pertencentes ao paciente (termos de consentimento, outros exames etc.), constituem, em um serviço 
de diagnóstico por imagem, o próprio prontuário médico.



CBR 70 ANOS 
A primeira década 

Este ano é de comemoração para o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem, afinal são 70 anos de história e de atuação na defesa da evolução técnica e científica 
da especialidade.

Para celebrar, o Boletim CBR trará, a cada edição de 2018, um conteúdo especial sobre esses anos de trabalho 
e dedicação à Radiologia no Brasil. O objetivo é relembrar e celebrar, junto com cada sócio, a trajetória de tantas 
conquistas durante essas sete décadas. 

Começamos pelos primeiros dez anos, lembrando o surgimento do Colégio. O CBR foi fundado em 1948, 
durante a I Jornada de Radiologia, a qual foi realizada na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP). O intuito era promover e coordenar atividades, além de integrar, regulamentar e profissionalizar os 
especialistas de Radiologia.

Um ano após a fundação, em 1949, foi instalada a sua primeira sede, localizada na Rua Sete de Abril, no centro 
de São Paulo. Nesse mesmo período, o Dr. José Maria Cabello Campos, professor de Radiologia na Santa Casa de 
Misericórdia de São Paulo assumiu a presidência.

A cada ano uma novidade marcava a trajetória do CBR, era sua história sendo construída, um caminho de 
muito trabalho, conquistas e reconhecimento. Dessa forma, em 1950 o Colégio foi registrado como sociedade 
com personalidade jurídica no Cartório de Registros de Títulos e Documentos do 3º Ofício de São Paulo. No 
ano seguinte, em 1951, foi declarado entidade de utilidade pública estadual pelo decreto nº 1.268/51, com 

I Jornada Brasileira de Radiologia, 1948
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I Curso de Aperfeiçoamento para técnicos em Radiologia, 1953

Dr. José Maria Cabello Campos reeleito como presidente. Também foi neste ano que sede foi transferida para seu 
segundo local, agora na Rua Marconi, 94, no centro da capital paulista. 

Cinco anos após sua fundação, em 1953, o Colégio alcançou o número de 150 associados, confirmando 
sua importância e contribuição para a Radiologia no Brasil. Na ocasião também foi eleito seu novo presidente, o 
Dr. José Batista Pulchério Filho. 

Dois anos depois, já com o Dr. José Sobrinho Gonçalves na presidência, foi permitida, em conjunto com a 
Associação Médica Brasileira (AMB), a concessão dos títulos de especialista em Radiologia e em Radioterapia.

Em 1957 a sede do CBR foi transferida para o consultório do Dr. Walter 
Bonfim Pontes, seu sócio-fundador, localizado na Rua Major Quedinho, 99, 
também no centro de São Paulo. No ano seguinte foi criada a Revista Radiologia 
Brasileira e, em 1959, conforme apontam os estatutos, a Secretaria do Colégio 
foi instalada definitivamente na capital paulista, na Avenida Angélica, 1170. 
Nessa mesma época foram adquiridas a primeira caixa postal, uma linha 
telefônica e foi contratada a primeira colaboradora do CBR.

Mesmo com pouco tempo de existência, o Colégio se empenhou na 
realização de eventos, atividades científicas e diversas iniciativas em prol da 
Radiologia. Somente nessa década, foram promovidas sete Jornadas Brasileiras 
de Radiologia, fato que demonstrou aos médicos radiologistas o grande 
potencial da entidade e, juntamente com outras frentes de atuação, alavancou 
o seu crescimento.

A história continua...

Acompanhe nas próximas edições a série especial CBR 70 anos e celebre 
conosco esse ano especial!
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CAPA

Após um ano de trabalho intenso e muitas realizações, o CBR dá início a mais um novo ciclo. 

Em seu segundo ano de gestão, a diretoria do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem (CBR) já tem planos traçados para ampliar as ações em benefício da Radiologia brasileira, 

buscar cada vez mais a aproximação com o associado e, principalmente, unir especialistas em 

todo país por meio do compartilhamento de informação e conhecimento na área radiológica.

Além das importantes ações já conhecidas, como o Curso de Atualização, a Prova de Título de 

Especialista, e-books da editora Elsevier com selo Amirsys, Farol – Alerta Bibliográfico, entre muitas 

outras, o CBR está trabalhando para oferecer novos benefícios educacionais aos associados. Entre as 

diversas novidades estão cursos monotemáticos com importantes especialistas brasileiros, cursos de 

desenvolvimento pessoal para os radiologistas e muito mais. 

Os projetos também englobam parcerias 

iniciadas durante o RSNA 2017, realizado 

em novembro do ano passado, bem como 

aproximação de sociedades de outros países 

para possíveis ações em conjunto. O intuito 

é proporcionar atualização e ampliação do 

debate na área levando em conta o que está 

sendo feito em âmbito internacional.

Outra iniciativa que irá contribuir com o 

associado na busca por conhecimento será o 

conteúdo do Estúdio CBR em podcast, disponível 

a partir deste ano no portal CBR, além da 

transmissão ao vivo pelo Workplace.

"O CBR fará um forte investimento na 

área educacional neste ano com cursos 

específicos para nossos residentes e com 

aprofundamento da utilização do Workplace como 

uma ferramenta para difundir conhecimento”, 

afirma Dr. Manoel Rocha, presidente do CBR.

201 8
CHEGA COM BOAS NOTÍCIAS!
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CAMPANHA BOAS NOTÍCIAS

Para marcar as diversas ações 

preparadas para 2018, o Colégio lançou 

no dia 2 de janeiro a campanha Boas 

Notícias, cujo objetivo é apresentar ao 

associado uma série de melhorias e 

iniciativas para este ano. 

Foi desenvolvido um hotsite em 

ambiente separado ao do portal do 

CBR para facilitar a navegação, com 

identidade visual da própria campanha. 

Ao acessar, o associado pode assistir ao vídeo com a palavra do presidente, o qual aborda as novidades e o 

plano de ação para 2018. 

Outro vídeo, em formato de animação, explica os diversos benefícios oferecidos pelo CBR e como eles 

podem ser utilizados, mostrando como o Colégio atua junto aos órgãos nacionais de saúde, como é oferecido 

apoio jurídico aos sócios, quais as principais ações de atualização para os médicos radiologistas, as iniciativas 

desenvolvidas para compartilhar conhecimento com outros profissionais, além dos descontos e vantagens 

exclusivas que são disponibilizados para quem é associado.

A campanha marca o início dos trabalhos do CBR em um ano no qual a expectativa é de grandes avanços 

para a Radiologia Brasileira e para todo o país.

Acesse a área da campanha no portal do CBR e confira todos os benefícios oferecidos aos associados



AGORA TAMBÉM
EM PODCAST!

Ao efetuar o pagamento pelo site até o dia 28 de 

fevereiro, você garante seu desconto na 

anuidade 2018. 

Além de sustentável, pois diminui a utilização de 

papel para emissão de boletos, essa iniciativa 

simplifica e agiliza o processo de pagamento da 

sua anuidade. 

No site você também encontra um vídeo breve 

com as instruções para realizar o pagamento.

Garanta já seu DESCONTO!  Acesse:

cbr.org.br

DESCONTO
ANUIDADE 2018



SOCIEDADES EM AÇÃO

DF | JORNADA BRASÍLIA-GOIÁS 
TERÁ WORKSHOP COM TEMAS DE 
SUBESPECIALIDADES E PROGRAMAÇÃO SOCIAL

O planejamento para 2018 segue a todo vapor na Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem de 
Brasília. Um dos destaques deste ano é que a SRB e SGOR estão organizando, em conjunto, uma Jornada Brasília-
Goiás, que ocorrerá de 8 a 10 de junho na cidade histórica de Pirenópolis (GO). O evento será um mix do Clube do 
Interior e da Jornada Goiana de Radiologia, tradicionalmente organizados pela SGOR, agora com a SRB. A Jornada terá 
um workshop na sexta-feira (8), sendo duas salas simultâneas com temas de subespecialidades. Já no domingo (10) pela 
manhã haverá a gincana Brasília X Goiás, evento já tradicional dos Clubes do Interior. A programação social contará com o 
campeonato de pôquer na sexta à noite e almoço de encerramento no domingo.

Retrospectiva SRB

A nova diretoria da SRB tomou 
posse em junho de 2017 e 
cumprirá mandato até 2020. 
É composta pelos doutores 
Luciano Farage (presidente), 
Ana Carolina Freitas Cravo 
(vice-presidente), Joalbo Matos 
Andrade (diretor científico e 
defesa profissional); Fernando 
Bisinoto Maluf (1º Secretário), 
Bernardo Alves Martins (2º 
secretário), Wagner Diniz de 
Paula (1º tesoureiro) e Gleidson 
Viana dos Santos (2º tesoureiro).

Em 2017 a SRB retomou os 
clubes de especialidades 
(Corpo, Neurorradiologia e 
Musculoesquelético) com 
periodicidade mensal, sempre 
com uma aula de algum 
especialista local e discussão 
de casos. O Clube Gilvan 
Dutra, tradicional reunião dos 
radiologistas de Brasília, será 
mantido com periodicidade 
mensal, organizado por um dos 
programas de residência ou 
estágio reconhecido pelo CBR 
na cidade, com apresentação 
de aula e casos.

Uma reunião de encerramento 
das atividades científicas de 2017, 
realizada no Clube Gilvan Dutra, 
marcou o último mês do ano 
na Sociedade de Radiologia de 
Brasília. O evento reuniu cerca de 
80 pessoas, que assistiram aulas 
sobre terceirização e tributação 
em Radiologia. O encontro foi 
patrocinado pela BSB Medical, 
Konika Minolta e Tiradentes.

2017 2018
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SP | SPR DIVULGA DATAS DE SEUS 
PRINCIPAIS EVENTOS EM 2018

Para ajudar na organização da agenda do 
radiologista paulista, a SPR já divulga a agenda de 
seus principais cursos em 2018. Confira e participe – 
todas as informações estão em www.spr.org.br. 

Cursos Avançados

Apresentam como principal característica um programa 
científico multidisciplinar com discussões conduzidas por 
radiologistas e especialistas renomados. Já em fevereiro, dois 
deles serão realizados, os de Neurorradiologia e Radiologia 
Musculoesquelética (GERME), ambos no Maksoud Plaza 
Hotel, em São Paulo. 

De 21 a 24 de fevereiro será apresentado o Module 2: 
Tumors, do primeiro ciclo do European Course of Diagnostic 
and Interventional Neuroradiology in Latin America. 
Organizado pela SPR com o apoio da Sociedade Europeia 
de Neurorradiologia (ESNR) e do Conselho Europeu 
de Neurorradiologia (EBNR), ele oferece um programa 
científico de quatro dias, com aulas e workshops.

O 8º Curso Temático Anual do GERME será realizado 
nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2018. Com o tema principal 
Joelho, o encontro é coordenado pelos Drs. Marcelo Bordalo 
Rodrigues, Flávio Duarte Silva e Paulo Victor Partezani Helito.

Clube Manoel de Abreu

A programação traz aulas científicas no sábado e também 
atividades sociais como almoço, jantar e jogos, entre outros. 
Já o domingo é destinado à discussão de casos e, quem deseja 
participar, precisa levar o próprio material para compartilhar 
as experiências de seus serviços com os presentes. 

A participação no CMA é livre e as inscrições são 
sempre feitas no local, antes do início das aulas no sábado. 
Membros da SPR podem desfrutar gratuitamente de todos 
os benefícios oferecidos e seus acompanhantes (um adulto e 
duas crianças de até 8 anos) são isentos para participação da 
programação social.
Veja as datas:

Datas Locais
16 a 18 de março Marília

25 a 27 de maio Araraquara

22 a 24 de junho Campos do Jordão 
(Encontro Rio-São Paulo)

21 a 23 de setembro Bauru

26 a 28 de outubro Ribeirão Preto

JPR 2018

Os registros para Painéis e Temas Livres da 48ª Jornada 
Paulista de Radiologia (JPR 2018) se encerraram em janeiro. Os 
trabalhos são divididos em quatro categorias: Painéis Impressos 
(PA); Painéis Digitais (PD); Temas Livres (TL) e Painéis 
Comentados. Outras datas importantes dos trabalhos são:

Divulgação dos aprovados 9 de fevereiro

Início do envio dos 
trabalhos em Power Point 9 de fevereiro

Encerramento do envio dos 
trabalhos em Power Point 19 de março

A JPR será realizada de 3 a 6 de maio. O evento traz 
como tema central SPR e RSNA: Transformando a Educação 
na Radiologia e é organizado pela SPR em parceria com a 
Sociedade Radiológica da América do Norte (RSNA).

O tradicional evento da especialidade está com 
inscrições abertas para todos os interessados, e o próximo 
prazo para fazê-la com maior desconto se encerra em 1º de 
março. Membros adimplentes da sociedade têm isenção total 
na inscrição, um benefício diferenciado que a SPR oferece. 

Curso de Atualização em Imagem (Prof. Dr. Feres Secaf)

O curso chega este ano à 22ª edição. Ele sofreu leve 
alteração em sua data: deixou de ser realizado no fim de julho 
e, em 2018, será apresentado durante quatro dias, ao invés de 
três – de 16 a 19 de agosto, no Maksoud Plaza Hotel.

As inscrições serão abertas durante a JPR, primeiramente 
aos membros da sociedade. 
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PR | PRÊMIO RESIDENTE DO ANO E OUTORGA DA 
MEDALHA DE OURO DA SRP SÃO DESTAQUES

O Jantar de Confraternização da Sociedade de Radiologia do Paraná foi 
amplamente prestigiado, contando com a presença do presidente da Sociedade 
de Radiologia do Paraná, Dr. Oscar Adolfo Fonzar, do diretor científico 
do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Dr. Dante 
Luiz  Escuissato, do ex-presidente do CBR e ex-presidente da SRP, Dr. Sebastião 
Cézar Tramontin, do ex-presidente da SRP, Dr. Ênio Rogacheski, juntamente 
com os membros da diretoria, Dr. Lucas Calafiori, Dra. Simony Elisa Zerbato e 
Dra. Dolores Bustelo, além de diversos radiologistas, residentes e familiares.

O evento contou com dois momentos especiais: a outorga da Medalha de Ouro 
da SRP ao Dr. Sebastião Cézar Tramontin e a divulgação do residente que conquistou 
o “Prêmio Residente do Ano”, Dr. Ramon de Pontes da Silva. 

A Medalha de Ouro da Sociedade de Radiologia do Paraná, denominada Medalha 
Dr. Dirceu Rodrigues (in memoriam), foi destinada ao Dr. Sebastião Cézar Tramontin 
pelos relevantes serviços prestados em prol da Radiologia brasileira e paranaense, 
como presidente do CBR e da Sociedade de Radiologia do Paraná.

O “Prêmio Residente do Ano” foi conquistado pelo Dr. Ramon de Pontes da 
Silva, R-2 do Hospital São Vicente, que tem como preceptora a Dra. Maria Fernanda 
Caboclo. Este Prêmio tem como objetivo estimular a atualização científica, sendo que 
participações em congressos, jornadas e reuniões científicas são valorizadas. 

O vencedor do primeiro lugar recebeu passagem e estadia para participar do 
RSNA - 2018. Já os residentes colocados em segundo e terceiro lugar ganharam 
inscrições para o Congresso Brasileiro de Radiologia e para a JPR de 2018, ambos 
recebendo as duas premiações.

Dr. Ramon de Pontes da Silva recebeu do 
Dr. Dante Escuissato o Certificado de 
Residente do Ano

Diretoria que compôs a mesa diretiva com os residentes na solenidade
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ASSOCIAÇÕES EM AÇÃO

Da esquerda para direita: Dr. Ênio Rogacheski – Ex-presidente da SRP,  Dr. Oscar A. Fonzar – Presidente da SRP,  Dr. Sebastião Cézar Mendes      
Tramontin – Ex-presidente do CBR e da SRP, e Dr. Dante Luiz Escuissato – Diretor Cientifico do CBR 

Graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 1976, concluiu residência médica em 
Radiologia no Instituto de Radiologia e Medicina Nuclear no Rio de Janeiro em 1978.
Diretor Clínico do Hospital Bom Jesus de Ponta Grossa, sendo eleito duas vezes.
Vice-presidente da Associação Médica do Paraná (seção de Ponta Grossa).
Fundador e primeiro presidente do Clube Científico de Radiologia do Interior do Paraná. 
Reeleito presidente do Clube de Radiologia do Paraná por mais duas gestões. 
Delegado do Paraná junto ao Colégio Brasileiro de Radiologia. 
Presidente da Sociedade de Radiologia do Paraná por duas gestões. 
Membro fundador da União Municipalista Brasileira. 
Vice-presidente e diretor de defesa profissional do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 
Presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia eleito em Belo Horizonte. 
Presidente do Conselho Consultivo do CBR e, atualmente, membro do referido conselho.  
Membro da diretoria do Colégio Interamericano de Radiologia.
Membro da Câmara Técnica de Diagnóstico por Imagem do Conselho Federal de Medicina.
Membro honorário da Sociedade de Radiologia do Piauí.
Membro honorário da Sociedade de Radiologia do Ceará.
Diretor clínico da Clínica da Imagem de Ponta Grossa. 
Responsável técnico do Serviço de Imagem do Hospital Bom Jesus desde 1979. 
 
Homenagens:

Medalha Dr. Jayme da Silva Rosado, concedida pela Sociedade de Radiologia do Pará.
Medalha de ouro em 2010, concedida pelo Colégio Brasileiro de Radiologia.
Serviços prestados para a Sociedade de Radiologia de Pernambuco.
Serviços prestados para a Sociedade de Radiologia do Piauí.
Cidadão Honorário da cidade de Ponta Grossa (PR).
Homenagem do Rotary Club Sabará.
Homenagem do Rotary Club Ponta Grossa.

Confira a trajetória do Dr. Sebastião Cezar Mendes Tramontin

19JANEIRO-FEVEREIRO 2018      BOLETIM CBR

SOCIEDADES EM AÇÃO



SOCIEDADES EM AÇÃO

A Sociedade de Radiologia de Pernambuco, que completa 55 anos de sua fundação trabalhando pela educação 
continuada da Radiologia Pernambucana, adquiriu uma nova sala em dezembro de 2017, a qual está localizada 
no “Empresarial Rio Mar Trade Center”, no bairro Pina, em Recife. Com o novo espaço será possível proporcionar 
ainda mais conforto e bem-estar aos associados e residentes.

Dessa forma, o patrimônio da SRPE foi ampliado, haja 
vista que as outras duas salas da sociedade são próprias e serão 
alugadas.

As novidades para 2018 também dizem respeito à 
programação preliminar. Entre os diversos eventos da agenda 
estão confirmados o Curso de Atualização do Colégio Brasileiro 
de Radiologia e Diagnóstico por Imagem com o tema Radiologia 
Pediátrica, em março. Já a XXI Jornada Pernambucana e o 
XXVIII Curso de Imagem de Mama serão realizados juntamente 
com a XXVIII Jornada Norte-Nordeste do CBR, nos dias 15 e 16 
de junho, no JCPM, em Recife.

Também em junho a SRPE receberá o professor visitante 
internacional da American Society of Neuroradiology (ASNR),  
Dr. Carlos Zamora, da Universidade da Carolina do Norte (EUA). “A visita é pelo Programa de Extensão da Anne G. Osborn. 
Ele ficará 10 dias participando das atividades da SRPE e visitando universidades e residências em Radiologia pelo estado”, 
explica Dra. Maria de Fátima Viana Vasco Aragão, presidente da SRPE.

Outra novidade para este ano é que a SRPE receberá o ESOR – European School of Radiology, da Sociedade Europeia de 
Radiologia (ESR), também por meio do CBR.

O curso de Educação Continuada para residentes e aperfeiçoandos e a Radiopizza estão mantidos, complementando 
outros eventos da área, nacionais e internacionais, em Pernambuco. 

Acompanhe!

PE | SRPE TEM NOVA SEDE E AMPLA 
PROGRAMAÇÃO PARA 2018



SBNR
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SBNR REPRESENTA AMÉRICA DO SUL 
EM REUNIÃO DA WFNRS 

Atualização do Comitê de Nomeações a cargo 
dos professores Walter Kucharczyk (CAN) e 
Nick Brian (EUA).

Atualização do próximo Symposium 
Neuroradiologicum pelo professor Wan-Yuo Guo, 
presidente do evento, a ser realizado em Taipé 
(Taiwan) de 18 a 23 de março de 2018.

Próxima reunião da WFNRS agendada para 20 de 
março e Assembleia Geral para 22 de março, ambas 
durante o simpósio.

Discussão dos Travelling Grants para residentes 
frequentarem gratuitamente o simpósio, sendo 
eleitos por maioria da votação os candidatos do 
Cazaquistão e da Malásia, que terão todos os custos 
pagos pela WFNRS.

Discussão do acordo entre ASNR e WFNRS para o 
simpósio de 2022 a ser realizado em Nova Iorque, 
sob a presidência do professor Maurício Castillo.

Melhoria do site e aspectos educativos da WFNRS 
sob a responsabilidade do professor David Yousem.

Estes foram os principais pontos debatidos e muitos deverão ser decididos no próximo simpósio, em Taipé.
Destaca-se a necessidade da participação constante e progressiva da SBNR neste mais alto foro societário mundial da 

Neurorradiologia, representando o Brasil e também toda a América do Sul, haja vista que no continente a SBNR é, basicamente, 
a única sociedade bem estruturada para desenvolver um Symposium Neuroradiologicum no futuro com as condições que um 
grande evento exige, integrando com a SBNR as maiores sociedades correlatas nacionais e de toda América Latina. 

Também já indicamos como nosso delegado para o Symposium Neuroradiologicum de 2022 o nosso presidente atual 
professor Antônio José da Rocha.    

A reunião da WFNRS – World Federation of Neuroradiological Societies foi realizada no RSNA 2017, em Chicago, 
nos Estados Unidos. Faço parte da diretoria executiva representando o Brasil e a América do Sul, cargo em que fui 
eleito no último Symposium Neuroradiologicum, ocorrido em Istambul, na Turquia, em 2014.                                                                           
Na pauta foram discutidos diversos tópicos, entre eles:

Da esquerda para direita: Pia Sundgren (Suécia), Claudio Staut (Brasil/América do Sul), Nick Brian (EUA), Turgut Tali (Turquia), Alex Rovira 
(Espanha) e frente: Wan-Yuo Guo (Taiwan) e Laurie Lovener (EUA/Ex-Presidente da ASNR).
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DR. CLAUDIO STAUT
Membro Honorário e do Conselho Consultivo 

da Sociedade Brasileira de Neurorradiologia



SOBRICE
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SOBRICE EM 2018
O ano de 2017 foi muito proveitoso para a SOBRICE, seus diretores e associados, apesar de intenso. As 

conquistas do ano passado foram frutos do alicerce construído pelas diretorias que nos antecederam ao longo 
das últimas duas décadas e também do esforço e engajamento da atual diretoria, biênio 2017-2018.

Diversas demandas têm surgido nos últimos anos, exigindo da SOBRICE e dos seus diretores atuação em várias frentes para 
buscar o engrandecimento de nossa especialidade.  O nosso intuito é fortalecer cada vez mais o Radiologista Intervencionista 
(RI) titulado na prática e no seu dia a dia.

Em primeiro lugar, o XX Congresso da SOBRICE foi um sucesso absoluto em termos de público e conteúdo científico, 
consolidando a expansão da especialidade observado ao longo dos últimos anos. Para 2018, planeja-se um crescimento ainda 
maior, com reformulação da grade e do conteúdo do congresso. Para isso, contaremos com uma sala plenária adicional focada 
apenas em Emboloterapia. Dessa forma, o programa ficará muito mais abrangente e completo e, até quem sabe, possa atrair 
um público maior, incluindo o da América Latina.

Em segundo lugar, gostaríamos de destacar o que muitos associados já puderam perceber: nosso novo e moderno portal 
na internet, finalmente, entrou em funcionamento no primeiro semestre de 2017. Atualizado em suas funcionalidades 
e conteúdo, além de possuir um layout moderno, é o contato digital com os nossos associados e também com os nossos 
pacientes, que agora possuem uma área específica no site. Além disso, a SOBRICE está nas mídias sociais com página no 
Facebook e perfil no Twitter e Instagram, canais que são constantemente alimentados por nossos diretores e associados com 
ajuda de uma consultoria profissional de marketing digital.

Em terceiro lugar, informamos que terminamos as vistorias e os credenciamentos dos nossos Centros de Treinamento 
oficiais em RI, conseguimos a mudança de um para dois anos no tempo de duração da residência médica e aprovamos 
nossa matriz de competências junto ao Conselho Nacional de Residência Médica (CNRM). Vários centros de treinamento 
já solicitaram essa alteração junto ao MEC, sendo hoje possível ingressar em uma residência oficial remunerada em RI com 
duração de dois anos. Essas conquistas foram essenciais, pois servem de base para galgarmos objetivos ainda mais audaciosos 
para, definitivamente, consolidar a especialidade.

Quarto lugar: atuando junto à AMB, a SOBRICE iniciou uma série de alterações na tabela CBHPM visando a 
valorização dos honorários da especialidade. Também iniciamos um projeto piloto para incluir procedimento de Ablação por 
Radiofrequência no rol da ANS. Havendo êxito, outros pedidos de inclusão de procedimentos serão encaminhados. 

Além disso, estamos trabalhando na completa reformulação da tabela SUS referente aos procedimentos em RI. Este, 
talvez, seja o projeto mais difícil de realizar e no qual precisaremos de grande ajuda dos nossos associados e da continuidade 
das diretorias vindouras. A reformulação e atualização da tabela SUS são condições obrigatórias para que os procedimentos de 
RI possam alcançar uma maior parcela da população brasileira. Muito embora, os frutos dessas ações só poderão ser colhidos 
daqui alguns anos. 

Quinto lugar: a SOBRICE e o CBR são responsáveis pela formulação e aplicação da prova anual para obtenção do título 
de especialista em Radiologia Intervencionista. Com o intuito de tornar o processo de titulação cada vez mais profissional, a 
prova para 2018 será reformulada, tanto a parte teórica quanto a parte prática. O objetivo da mudança é tornar a avaliação cada 
vez mais isenta e transparente. Ainda sobre titulação, a SOBRICE manterá ativa sua participação no concurso de certificação 
de área de atuação em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, sendo este certificado emitido pela AMB e chancelado pela 
SBACV e pela SOBRICE/CBR.

A SOBRICE está trabalhando ativamente em suas relações com as sociedades internacionais. Recentemente, firmamos 
um acordo com o CIRSE de que todos os nossos sócios titulares adimplentes serão também seus sócios, com direito a 
desconto ao congresso anual. Além disso, está firmado um acordo de intercâmbio de professores entre as duas sociedades 
nos respectivos congressos. Estamos trabalhando também em acordos de estreitamento de relações com o SIR e, certamente, 
teremos novidades para este ano. 



SOBRICE

Como especialidade que presta atendimento em conjunto com praticamente todas as outras, temos trabalhado bastante 
na relação com as outras sociedades médicas brasileiras de especialidades, com o intuito estreitarmos nossas relações e 
atuarmos, inclusive, em seus congressos. Pensamos que, dessa maneira, podemos divulgar nossos procedimentos e áreas 
de atuação e fortalecer nossa especialidade, a Radiologia Intervencionista, como referência para os procedimentos guiados 
por imagem.

Finalmente, desejamos um feliz e produtivo ano de 2018 para todos os nossos associados. Esperamos que a SOBRICE continue 
avançando, crescendo e se fortalecendo e acompanhando a importância que a Radiologia Intervencionista vem adquirindo 
na medicina ao longo dos anos. Lembramos que os resultados positivos que temos obtido são diretamente proporcionais ao 
engajamento não só dos diretores desta ou daquela gestão, mas, sobretudo, e principalmente, dos nossos associados. 

Quanto maior for o suporte dos nossos associados, maior se tornará a Radiologia Intervencionista e a SOBRICE. 

 Saudações Intervencionistas!

DIRETORIA DA SOBRICE
Biênio 2017-2018

Bionexo Exacta

A Bionexo acaba de fechar uma parceria estratégica com a CBR para a compra de insumos hospitalares através 
de uma solução digital exclusiva e todos os associados terão condições especiais para aderir à solução.

Temos uma ótima notícia! 10% de 
desconto 

sobre o valor
 da tabelaSobre Bionexo Exacta

A solução oferece acesso on-line a toda Indústria Farmacêutica e de materiais médicos, aos seus principais distribuidores e ainda a outras 
categorias de produtos que também são adquiridos pelas instituições.

É uma solução digital desenvolvida para a Gestão de Compras de hospitais com até 50 leitos, clínicas, home cares 
e day hospitals.

Principais características:
• Rápida implementação     
• Interface amigável aos usuários
• Transparência total com registros de todos os processos e transações realizadas
• Redução nos custos operacionais
• Aumento da produtividade da equipe de Compras na ordem de 25%
• Registro automático de todas as transações realizadas
• Potencial redução de preços de materiais e medicamentos - média de 35%
• Melhores prazos de pagamentos    
• Auditoria dinâmica e transparente
• Gerenciamento da qualidade e da documentação de fornecedores e fabricantes 
para maior segurança sanitária

Exacta foi desenvolvida pela Bionexo, uma 
empresa que desenvolve soluções digitais para 
compras, vendas e gestão de processos na 
saúde e que possui mais de 1.200 clientes em 
todo o Brasil, integrando aproximadamente 
30.000 agentes do segmento.

Entre em contato com uma das profissionais 
abaixo, que farão uma rápida pré consultoria para 
entendimento das necessidades de sua instituição 
para indicarem a visita de um consultor.

Karina Silveira  -  ksilveira@bionexo.com ou 
Ana Leticia Cenak  -  acenak@bionexo.com
ou pelo telefone (11) 3133 8125 



VIDA SAUDÁVEL

DR. ROBSON FERRIGNO

EFEITO DA ATIVIDADE  
FÍSICA NA MORTALIDADE 

E DOENÇAS CARDÍACAS

Quando o assunto é vida saudável, impossível 
não mencionar a prática de atividade física. Com o 
objetivo de obter evidências científicas a respeito do 
benefício desse hábito na mortalidade e nas doenças 
cardiovasculares, líderes das causas de morte por 
doença em todo mundo, pesquisadores de 17 países, 
incluindo o Brasil, realizaram em estudo prospectivo 
de base populacional e seus resultados foram 
recentemente publicados no periódico Lancet(1).

O estudo envolveu 168.916 participantes de 35 a 70 
anos de idade que foram acompanhados de 2003 a 2010. 
O hábito de exercícios desses indivíduos foi analisado pelo 
questionário internacional de atividade física (IPQA). As 
taxas de mortalidade e de doenças cardiovasculares foram 
avaliadas por um período de seguimento médio de 6,9 
anos. As análises foram realizadas em 130.843 participantes 
que não tinham doença cardiovascular preexistente. As 
atividades físicas consideradas leve, moderada e intensa 
foram associadas com diminuição de mortalidade (HR=0,80; 
CI 0,74 – 0,87; p<0,0001) e de doenças cardiovasculares 
(HR=0,86; 0,78 – 0,93; p<0,001). A atividade física intensa 
(> 750 minutos de atividade por semana) foi associada com 
menor risco de doenças cardiovasculares em todos os países, 
independente do nível de desenvolvimento. Tanto atividades 
recreativas como não recreativas apresentaram benefício.

Incorporar atividade física como hábito de vida é uma 
medida simples, amplamente aplicável e de baixo custo. 
Infelizmente, a minoria (menos de 20% dos brasileiros) 
pratica atividade física de forma regular. As autoridades de 
saúde pública devem considerar fortemente a introdução 
de campanhas de conscientização a respeito da importância 
desse hábito. Conforme enfatizado em outros artigos desta 
coluna, começar uma atividade física regular, quando se é 
sedentário, é uma atitude que exige cuidados. Consultar 
profissionais da área e fazer avaliação física deve ser o 
primeiro passo nesse sentido.

Enfim, para vivermos mais e melhor, necessitamos nos 
movimentar e comer qualitativamente bem.

Para mais detalhes sobre o estudo comentado, segue a 
referência abaixo:

Referência:
1 - Lear SA, et al. The effect of physical activity on 

mortality and carciovascular disease in 130 000 people foram 
17 high-income, median-income, and low-income countries: 
the PURE study. Lancet 2017; 390: 2643- 54.  

DR. ROBSON FERRIGNO
Médico Radioterapeuta 

Membro titular do Colégio Brasileiro de  
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
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DR. SIMÔNIDES BACELAR

DR. SIMÔNIDES BACELAR
Médico – Hospital Universitário de Brasília, UnB (DF)

TERMINOLOGIA MÉDICA

FANTÁSTICO OU 
EXTREMAMENTE SATISFATÓRIO? 

Em circunstâncias formais, nos casos em que os 
nomes com significações precisas são indispensáveis 
para evitar interpretações questionáveis, satíricas 
ou mesmo mal intencionadas, pode ser vantajoso 
evitar expressões como: “Paciente teve recuperação 
fantástica”, “O tratamento apresenta resultado 
fantástico” ou similares. Nesses casos, fantástico significa, 
em termos médicos, extremamente ou altamente satisfatório. 

Importa considerar que o principal significado de 
fantástico é que só existe na fantasia ou imaginação; 
fictício, fantasmagórico (Dic. Aurélio, 2009). Do grego 
phantastikós, relativo à imaginação. Seu uso em sentidos 
figurados pode causar obscuridades, digamos ambiguidades, 
o que se recomenda evitar em redações técnicas, científicas, 
normativas e em legislações. 

O antepositivo fantas- provém do grego phántasis,eós, 
visão; donde phántasma, aparição, sonho; imagem 
oferecida ao espírito por um objeto, e phantastikós, relativo 
à imaginação. Tais nomes foram transmitidos ao latim 
em formas como phantasia, visão, imaginação, aparência, 
fantasma; phantastìcus, imaginário, de origem na imaginação 
ou na fantasia, bem como phantasmaticus, imaginário, 
quimérico (Dic. Houaiss, 2009). É, portanto, um antepositivo 
também de uso na língua portuguesa em cognatos como – 
fantasia, fantasma, fantasmagoria e derivados. 

Diante de formas questionáveis, a proposição “é como 
todos dizem”, ou que o uso formal é “estigmatizante”, dá 
arrimo às imperfeições, ao compromisso com o desprimor, 
dificulta a busca e a aplicação de aperfeiçoamentos à língua 
e ampara orientações que constrangem os princípios 
que regem a redação técnica científica formal. Em caso 
de dúvidas, é muito útil conhecer a origem das palavras. 
“Conforme o gramático Antenor Nascentes, a etimologia dá 
a cada lexia uma energia espantosa, pois a torna viva pintura 
da coisa que designa” (Orlando B. de Menezes, Dicionário de 
Parasitologia, p. V, 1984).  

Para configurar as possibilidades de interpretações 
que um nome pode abranger em sua polissemia na língua 

geral, segue, para quem interessar possa, uma série de 
sinônimos de fantástico e nomes afins, existentes em 
dicionários – absurdo, admirável, alegórico, anormal, 
aparente, arrebatador, assombroso, blasonador, bombástico, 
bravateador, caprichoso, célebre, cerebrino, colossal, criado, 
curioso, dantesco, delirante, deslumbrante, desnatural, 
divino, eletrizante, elevado, enganoso, enorme, espalhafatoso, 
espantoso, espetacular, esplendente, esplêndido, 
esplendoroso, esquipático, estonteante, estrambótico, 
estranho, estrondoso, estupefaciente, estupendo, estúrdio, 
excepcional, exótico, extraordinário, extravagante, 
exuberante, fabuloso, falso, fanfarrão, fantasioso, 
fantasmagórico, fantasmal, feérico, fenomenal, fictício, 
figurado, fingido, formidável, fragoroso, funambulesco, 
grande, heteróclito, hipotético, histórico, idílico, ilusório, 
imaginado, imaginário, imaginoso, impressionante, ímpar, 
imane, inacreditável, inaudito, incomparável, incomum, 
inconcebível, incrível, indescritível, indizível, inexistente, 
inigualável, inimaginável, insólito, insustentável, inventado, 
inverídico, invulgar, irreal, irrealizável, jactancioso, 
legendário, lendário, lunático, mágico, magnífico, 
maravilhoso, medonho, milagroso, mirabolante, mítico, 
monstruoso, monumental, notável, original, pasmoso, 
pinturesco, portentoso, prodigioso, quimérico, raro, sem 
par, sensacional, simulado, singular, sublime, sobrenatural, 
suposto, surpreendente, temeroso, titânico, transcendente, 
tremendo, umbrático, umbrátil, único, utópico, virtual. 
Denotação – que só existe na imaginação, como fantasia 
(Dic. Aurélio, ob. cit.). Exemplos: argumentos fantásticos, 
histórias fantásticas. 
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CBR EM AÇÃO

CBR FIRMA PARCERIA COM A KLAS 
 Levando em conta as diversas consultas recebidas a respeito 

das soluções para RIS (Sistemas de Informação em Radiologia) 
e PACS (Sistema de Arquivamento e Distribuição de Imagens) 
disponíveis no mercado, o CBR estabeleceu uma parceria com 
a KLAS, entidade americana sem fins lucrativos e referência 
em pesquisa, insights e divulgação de informação por meio de 
relatórios, tendências e estatísticas sobre sistemas médicos.

De acordo com Dr. Thiago Júlio, coordenador da comissão 
de TI do CBR e que esteve à frente dos alinhamentos desta 
parceria, as dúvidas partiam, sobretudo, de clínicas (pequenas 
e médias) que desejavam investir em digitalização e não tinham 
conhecimento e informação suficientes para adquirir RIS/
PACS.  “Não só o CBR, mas eu e diversas pessoas envolvidas 
com a área de TI notamos o alto volume de consultas, inclusive 
informais, em aulas e congressos, sobre o assunto. Muitos 
não conhecem as soluções, não sabem quanto custa, onde 
pesquisar e quem pode ajudá-los”, conta.

Diante da necessidade de disponibilizar essas 
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informações aos associados, o CBR buscou a Klas, que tem 
como missão melhorar a entrega de tecnologia para saúde, 
medindo e relatando o desempenho do fornecedor de forma 
independente e, consequentemente, disponibilizando dados 
por meio de relatórios altamente confiáveis. 

Os alinhamentos entre as duas entidades tiveram início 
em julho de 2017 e em outubro a parceria foi consolidada, 
resultando no primeiro relatório sobre PACS, considerado 
o mais importante, traduzido para uma língua estrangeira e 
agora disponível aos associados.

A ação também contou com o apoio da Associação 
Brasileira das Clínicas de Diagnóstico por Imagem (ABCDI), 
conforme destaca seu diretor, Dr. Ademar José de Oliveira Paes 
Junior. “Eu verifiquei uma oportunidade para os radiologistas 
sócios de pequenas e médias clínicas poderem ter uma base 
de dados para planejamento estratégico em TI”, complementa. 

Acesse a área do associado no portal CBR e no portal da 
ABCDI e confira o relatório PACS em português.  

Primeiro relatório  sobre PACS traduzido para uma língua estrangeira já está disponível aos associados



CLASSIFICADOS

COMPRA E VENDA

• Vendem-se: duas processadoras Macrotec, uma para raios X e 
outra para mama; um cone grosso para raios X localizados; uma 
régua de escanometria nova; um protetor de tireoide; um divisor 
Konex 18/24 e 24/30; e um avental Konex de chumbo novo. 
Preço de liquidação. Contatos: (48) 99114-2727 (WhatsApp),  
3222-2727 ou vilson.silveira@bol.com.br.

• Vende-se aparelho de ultrassonografia Mindray DC-7 ano 2014, 
composto por quatro sondas (linear, convexa, endocavitária e 
convexa volumétrica = 3D/4D), com tela auxiliar touchscreen. 
Único dono, aparelho com pouco uso e em ótimo estado. Inclui 
nobreak. Tratar com Marcelo: (11) 98644-2666 (WhatsApp).

• Vende-se ou aluga-se tomografia computadorizada de quatro 
canais Toshiba Alexion. Possui um ano e 6 meses de uso, e único 
dono. Tratar com Raul: (66) 99606-0133.

• Vende-se unidade móvel de Radiologia em caminhão 
Ford 616 novo, com baú blindado de 8,5m de 
extensão, equipamento de raios X de 500 mA e 125 
KV, e digitalizador Agfa 30X, todos novos. Tratar com 
Dr. Fernando: uniradmg@uol.com.br ou (35) 98832-0000.

• Vende-se clínica de Imagem em São José (SC), com abrangente 
carteira de clientes – inclusive cooperada com a Unimed – e há 28 anos 
no mercado. Contém uma sala de raios X; duas de ultrassonografia; 
uma mamografia digital, DO e CR. Motivo: aposentadoria. Contato: 
ckkomninos@gmail.com ou (48) 99989-4949.

• Vendem-se: aparelho de densitometria óssea Lunar GE, modelo 
Prodigy Advance; aparelho de Mamografia GE Sonographe 
DMR; e Phanton para mamógrafo. Aparelhos em perfeito 
estado de conservação e funcionamento. Tratar com Carlos: 
(51) 98025-7727, 99427-8558 ou 3108-0022.

• Vende-se aparelho de PET/CT Gemini 16 Power, de marca Philips, em 
perfeito estado de funcionamento, com manutenções em dia e con-

trato de manutenção vigente com a fornecedora. Contato: (38) 99260-
0023 / WhatsApp (38) 99263-0466 ou centroimagens@yahoo.com.br.

• Passa-se 66% do capital social de uma clínica de Radiologia 
(CNPJ 13.334.167/0001-30) na Asa Norte, em Brasíli (DF). 
Possui um tomógrafo Asteion (quatro canais) e um aparelho 
de ultrassonografia Aplio, ambos da Toshiba, pelo restante 
do financiamento mais os custos envolvidos nessa operação.   
Contato: vlmcaju@yahoo.com.br

• Vende-se aparelho de ultrassonografia Toshiba Aplio 400-2014, 
composto de quatro Transdutores: Linear 14 Mhz, endocavitário, 
convexo multifrequencial, conexo volumétrica 3D/4D, Luminense. 
Além de Elastografia, Micro pure, Harmonica, com tela touchscreen. 
Aparelho com pouco uso (menos de 100 exames). Tratar com Carlos: 
(091) 3711-6310 ou (91) 99302-8222 (WhatsApp).

• Vende-se Clínica de Radiologia localizada em Cornélio Procópio/
PR. Possuí um tomógrafo 16 canais, 4 equipamentos de 
ultrassonografia, 2 aparelhos de Raio-X, 2 CR (1 multi cassete e 1 
mono cassete), 1 aparelho de mamografia e uma densitometria.”  
Contato pelo e-mail: cedimagem@cedimagem.com

• Vendo aparelho de Ultrassonografia Medison 8000 Live Prime 
EX em excelentes condições, três transdutores, Nobreak e Printer 
Sony. Contato: Dra. Sylvia (19) 97403-0226

OPORTUNIDADES

• Clínica localizada em Sousa (PB) precisa de médico com Título 
de Especialista para os seguintes procedimentos: Doppler, Doppler 
vascular, carótidas, membros inferiores, Doppler abdominal e renal. 
Remuneração por produtividade. Tratar com Dr. Péricles Neves: (83) 
99315-1910 ou pericles.neves@uol.com.br.

• Clínica radiológica muito bem estruturada e equipada no norte 
de Mato Grosso contrata médicos radiologistas/ultrassonogra-
fistas para trabalhar em regime de produtividade com exames 
de Ultrassonografia Geral e Doppler. Interessados devem enviar 
currículo para: romualdo.carvalho@gmail.com.
• Clínica de Concórdia (SC) oferece vaga para ultrassonografista que atue 

em Ultrassonografia Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Musculoesqueléti-
co e Doppler Vascular Periférico. Remuneração por produtividade. Carga 
horária a combinar. Contato pelo e-mail: radoeste@outlook.com.

• Vaga para médico radiologista com Título de Especialista, 
para atuar em hospital no interior de Santa Catarina, nas áreas 
de Raios X, Ultrassonografia, Densitometria Óssea, TC, RM 
e Mamografia. Remuneração por produtividade. Contatos: 
(49) 98409-2889 ou imagemselecta@gmail.com.

• Centro de Imagem Diagnóstica, de Indaiatuba (SP), 
contrata médico ultrassonografista e radiologista. Contatos: 
0800-130-073 / (19) 3875-9695 / (19) 99715-0140 ou pelo e-mail 
cidadm@cidindaiatuba.com.br. 

• Clínica de Diagnóstico situada em Campinas (SP) precisa de 
médicos para realizar ultrassonografia (geral, obstétrica, Doppler 
e Doppler vascular). Remuneração por produtividade. Tratar com 
Juliana: (19) 3705-8805 ou juliana@ecocenter.med.br. 

• Empresa de grande porte em RDI no sul do PR e SC oferece 
vaga para radiologista: US, TC, RX, RM e mamo. Possibilidade 
de sociedade após 6 a 12 meses. Ganho mínimo: R$ 25 a 35 mil 
(produtividade). Chance de desenvolver subespecialidade e atuar 
com residência. Contato: rhradioimagem@gmail.com.

• Hospital de médio porte na cidade de Cotia – SP, contrata 
médico ultrasonografista / radiologista. Interessados encaminhar 
currículo para o e-mail: recursosmedicos@hospsaofrancisco.com.
br ou entrar em contato através do número: 11 4615-6677 ramal: 
234 ou 11 99601-9413 (Raquel / Valdenice). 

Os anúncios também são publicados no portalcbr.org.br, 
onde é possível verificar as regras e procedimentos para 
anunciar. O CBR não se responsabiliza pelo conteúdo 
dos classificados.

EVENTO/MÊS FEVEREIRO MARÇO ABRIL

Trabalhos em PowerPoint para a JPR
São Paulo (SP) | jpr2018.org.br/

Início do envio:
9

Encerramento do envio:
19

Simpósio - Endocrinologia e Metabologia 
São Paulo (SP) | sbpc.org.br 23

Curso AVR  
São Paulo (SP) | cbr.org.br 24

ECR 2018 - European Congress of Radiology
Vienna (Austria) | http://ecrmeeting2018.org/ 29 de fevereiro a 04 de março

Inscrições para Prova de Título de Especialista/Certifica-
do de Área de Atuação (teórica e teórico/prática)

Diversas Cidades | cbr.org.br
1 a 20

Curso "A Radiologia, na Transição dos Sistemas 
de Saúde, no Brasil e no Mundo" 

São Paulo (SP) | cbr.org.br
15 e 16

Curso de Atualização CBR 
Diversas Cidades | cbr.org.br 23 e 24

Encontro Anual da ARRS 
Washington (EUA) | arrs.org/AM18 22 a 27

AGENDA
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AO VIVO

NO WORKPLACE PELO

ÀS 19H
TODA QUINTA-FEIRA, 

GRUPO ACONTECE CBR

Assista no YouTube e ouça o
PODCAST no portal do CBR.

   Inteligência Artificial

   Defesa Profissional

   Impressão 3D

Diagnóstico por
Imagem da Mama

Programas de Qualidade
em Diagnóstico por Imagem

Assessoria Jurídica

CBR nas redes sociais:

AGORA TAMBÉM
EM PODCAST!

Confira alguns programas:


