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PALAVRA DO PRESIDENTE

O CBR E OS ÓRGÃOS
GOVERNAMENTAIS
Olá amigos do Colégio Brasileiro de
Radiologia e Diagnóstico por Imagem,

DR. MANOEL DE
SOUZA ROCHA

Recentemente tivemos uma reunião de análise
do andamento dos projetos e pudemos notar
que a atividade no CBR continua muito intensa
em 2018.

(ARRS), sem dúvida um reconhecimento à
qualidade da radiologia brasileira feita por uma
das mais importantes sociedades radiológicas do
mundo.

No mês de fevereiro foi feito um curso de
Assistência à Vida em Radiologia com boa
participação de colegas radiologistas e o
habitual reconhecimento da qualidade do
curso. É muito importante que nós radiologistas
estejamos preparados para lidar com eventuais
emergências clínicas decorrentes dos exames,
felizmente raras. Novas edições do curso serão
oferecidas durante o ano.

Os projetos iniciados em 2017 continuam com
boa aceitação, como o Farol Bibliográfico, o
Estúdio CBR e o Workplace e toda a equipe
tem se empenhado para desenvolver novos
benefícios que serão oferecidos aos nossos
associados em breve.

Já falamos nesse espaço da importância da
presença do CBR em eventos internacionais da
especialidade e, recentemente, o Colégio esteve
presente ativamente no European Congress of
Radiology, onde foi firmada uma parceria com
o British Institute of Radiology (BIR), a maior
sociedade dedicada à área radiológica no Reino
Unido. Tal parceria resultará na possibilidade
dos associados do CBR terem acesso à parte do
material educacional do BIR.
O Colégio participou de reunião da BRICS
Association of Radiology (BAR), uma entidade
que reúne as sociedades nacionais de radiologia
do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Acredito que no futuro essa sociedade será uma
das mais atuantes na nossa área.
Ocorreram ainda reuniões com a European
Society of Radiology para discutir o curso ESOR
e novos projetos.
Gostaria de lembrar também que em abril o CBR
participará como sociedade homenageada no
congresso da American Roentgen Ray Society

Não posso deixar de mencionar o grande
trabalho que tem sido feito na área de Defesa
Profissional. Temos um grupo de colegas se
reunindo periodicamente para discutir assuntos
da área e estudar estratégias para melhoria de
itens da CBHPM. Estamos em mais um momento
crítico da nossa especialidade. Precisamos
de ações coordenadas na Associação Médica
Brasileira e na Agência Nacional de Saúde para
demonstrar que os métodos de diagnóstico por
imagem, quando bem adotados, podem ser um
fator de redução de custos e, mais importante,
de oferta de uma melhor assistência médica à
população.
Toda essa atividade do CBR precisa contar com
o apoio dos nossos colegas. Reitero o convite
para que se aproximem ainda mais do Colégio
com sugestões, com a presença em nossos
eventos e nos ajudando a trazer para o CBR o
colega que dele ainda não participa.

Um abraço a todos.

DR. MANOEL DE SOUZA ROCHA
Presidente do CBR

ABRIL 2018 BOLETIM CBR

5

IMAGEM BRASIL

RADIOLOGIA BRASILEIRA
É UM DOS DESTAQUES
DO CONGRESSO DA ARRS
Como mais um fruto da parceria do Colégio Brasileiro

Vale mencionar ainda, que, dando continuidade à

de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) com a

parceria, dois professores da ARRS participarão como

American Roentgen Ray Society (ARRS), o congresso

palestrantes no próximo Congresso Brasileiro de

da ARRS de 2018 terá uma sessão especial dedicada à

Radiologia (CBR18), que ocorrerá de 11 a 13 de outubro

Radiologia das lesões traumáticas nos esportes, com a

no Windsor Convention & Expo Center | Barra da Tijuca

participação de radiologistas brasileiros e americanos,

- Windsor Oceânico, no Rio de Janeiro (RJ).

dentro do “Global Exchange Program”.
O Dr. Marcelo Bordalo (SP) e o Dr. Marcelo Abreu (RS)
serão os representantes brasileiros na sessão, que
contará ainda com as presenças dos Profs. Kenneth
Buckwalter, Laura Bancroft, Donna Blankenbaker
e David Salonen representando a radiologia norteamericana.
A possibilidade de professores brasileiros darem
aulas em uma sessão de destaque de um dos maiores
congressos mundiais, lado a lado com eminentes
professores americanos, é mais um reconhecimento ao
grande desenvolvimento atingido pela Radiologia no
Brasil e motivo de orgulho para todos do CBR, como
entidade nacional representativa da especialidade em
todo o país.

Clinician Educator Development Program
Todos os anos são selecionados 25 professores
indicados, os quais recebem uma bolsa de US $
1.000 para participar de uma oficina de um dia para
obter habilidades de ensino e projetar atividades
educacionais.
O Programa de Desenvolvimento de Educadores
Clínicos da ARRS proporciona um dia de imersão na
qual serão apresentadas,
de forma bastante
interativa, ferramentas e
habilidades que devem ser
desenvolvidas para obter
os melhores resultados no

Iniciada em 2013, a parceria entre o CBR e a ARRS

ensino e desenvolvimento

possibilita que associados ao Colégio tenham

de atividades educacionais.

significativo desconto para se tornarem sócios da
ARRS, o que lhes dá acesso ao material educacional
da sociedade e a todo o acervo do AJR - American
Journal of Roentgenology, uma das mais prestigiadas
revistas de Radiologia do mundo.

A partir de uma indicação
do CBR, o Dr. Maurício
Zapparoli foi selecionado
para participar do
programa este ano. “Acredito que o programa será uma

O Congresso da ARRS é reconhecido como um dos

ótima oportunidade para rever técnicas de ensino e

melhores em termos educacionais, com ampla revisão

aprendizagem, com renomados professores, e penso

de todas as subespecialidades radiológicas e, este ano,

que poderá ajudar a melhorar minha atuação no ensino

ocorrerá de 22 a 27 de abril em Washington (EUA).

da Radiologia, dentro e fora do ambiente universitário”,
afirma.

Usualmente há também um curso temático de
destaque que em 2018 será sobre Ressonância

O programa ocorrerá no dia 21 de abril no Washington

Magnética do Corpo (“Body MRI”).

Marriott Wardman Park Hotel.

Mais informações sobre o congresso podem ser obtidas
em www.arrs.org/am18
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SOBRICE

O RENASCIMENTO DO CLUBE DOS ANGIOGRAFISTAS
A SOBRICE NASCEU EM 1997, EM SÃO PAULO, ORIUNDA DO CLUBE DOS ANGIOGRAFISTAS, QUE CONSISTIA DE UMA REUNIÃO
CIENTÍFICA INFORMAL, MENSAL, ONDE DIVERSOS CASOS CLÍNICOS ERAM APRESENTADOS E DISCUTIDOS DE FORMA LIVRE E
ESPONTÂNEA PELOS COLEGAS RADIOLOGISTAS INTERVENCIONISTAS PRESENTES.
Grupo de Estudos em Radiologia

Prevent Senior e Hospital São

4 - Complicação no tratamento

Intervencionista

Camilo.

intervencionista do CHC por RFA

Por iniciativa dos residentes de

Programação Científica

HIAE.

Fomos brindados com uma aula

Encontros Futuros

– Guilherme Moratti – R1 de RI do
Radiologia Intervencionista do
estado de São Paulo e apoiado
pela SOBRICE, ocorreu, no dia
22 de março, no Instituto de
Radiologia da Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo (FMUSP), uma reunião do
Grupo de Estudos em Radiologia
Intervencionista com a proposta
de discutir casos clínicos, além de
integrar os serviços de RI de São
Paulo. Carinhosamente, o Grupo
de Estudos foi apelidado de “Clube
dos Angiografistas”.
Foi um Grande Encontro
Estiveram presentes 110 pessoas,
dentre as quais, residentes,
assistentes e chefes de
diversos Serviços de Radiologia
Intervencionista de São Paulo,
como Hospital das Clínicas
– FMUSP, Escola Paulista de

inaugural da ilustre Dra. Aline
Chagas, Coordenadora Clínica da

O Grupo de Estudos em

Equipe de Hepatologia do Instituto

Radiologia Intervencionista se

do Câncer do Estado de São Paulo,

reunirá mensalmente. Em breve

médica Hepatologista do HC-

publicaremos nas nossas mídias

FMUSP, com a aula “Manejo atual

sociais as datas das próximas

do Carcinoma hepatocelular”.

reuniões. Não percam os próximos
encontros!

Posteriormente, tivemos discussões
de casos clínicos apresentados

Se não estiver em São Paulo,

pelos residentes.

acompanhe ao vivo por meio da
nossa página no Facebook.

1 - Tratamento combinado do
carcinoma hepatocelular (CHC):

Uma noite incrível

TACE, RFA e PEI – Daniel Simões
de Oliveira – R2 de RI do HCFMUSP.

Foi um encontro memorável!
Esteja onde estiver, certamente,

2 - Complicação no tratamento

naquela noite, o Dr. Renan Uflacker

intervencionista do CHC por TACE

foi dormir mais feliz, pois aquela

– José Roberto Binda Junior – R2

sementinha outrora plantada

de RI do HC-FMUSP.

vingou, se fortaleceu e produziu
belíssimos frutos!

Medicina, AC Camargo Cancer

3 - Tratamento intervencionista de

Center, Hospital Israelita Albert

complicação hemorrágica do CHC –

A todos, saudações

Einstein, Beneficência Portuguesa,

Vithor Carvalho – R2 de RI do HIAE.

intervencionistas!

Hospital Paulistano, Instituto
Brasileiro de Combate ao Câncer,

Dr. Joaquim Maurício da Motta Leal
Filho
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IMAGEM MUNDO

ECR 2018
Importantes parcerias com foco em oferecer material educacional aos associados foram estabelecidas durante o congresso
Realizado em Viena, na Áustria,
entre os dias 28 de fevereiro e 4
de março, o European Congress
of Radiology (ECR) mais uma
vez proporcionou importantes
discussões e reflexões para
radiologistas de diversos lugares
do mundo. A Radiologia brasileira
teve ampla participação no evento
com apresentações de trabalhos
científicos, aulas e coordenações
de salas.
O CBR marcou presença no
congresso, como representante
da Radiologia de todo o Brasil,
confirmando a importância de
aproveitar oportunidades como
essa para buscar parcerias que
possibilitem aos associados acesso
a material educacional.
Diversas reuniões ocorreram
durante o evento com este
propósito e acordos com diferentes
entidades foram estabelecidos. Um
deles é o convênio com o British
Institute of Radiology (BIR), que
propiciará aos associados do CBR
o acesso a uma grande plataforma
educacional (mais informações
sobre a parceria na página 9).
Outro resultado dos encontros
realizados no ECR foi a
constituição da BAR (BRICS
Association of Radiology), da qual
o Colégio é membro fundador.
Trata-se de uma entidade que
reúne as sociedades nacionais
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de Radiologia do Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul.
“Seguramente, no futuro, essa
associação poderá trazer um grande
intercâmbio de conhecimentos
entre os médicos radiologistas de
países com muitas características
em comum”, afirma Dr. Manoel
Rocha, presidente do CBR.
O Colégio participou também de
reunião com representantes da
Organização Mundial da Saúde
(OMS), Agência Internacional
de Energia Atômica (IAEA)
e Sociedade Portuguesa de
Radiologia e Medicina Nuclear
(SPRMN) para discutir programas
de proteção radiológica.
Ocorreram ainda encontros com a
diretoria do Colégio Interamericano
de Radiologia (CIR), Sociedade
Francesa de Radiologia (SFR) e
Sociedade Europeia de Radiologia
(ESR).
As parcerias estabelecidas durante
o ECR 2018 somam aos diversos
acordos que o CBR mantém
atualmente com a American
Roentgen Ray Society (ARRS),
American College of Radiology
(ACR), entre outras entidades.
Destaques do evento
Tema muito atual, o impacto
da Inteligência Artificial (IA) na
Radiologia foi um dos destaques

do ECR 2018. A opinião majoritária
é que a IA contribuirá para o
trabalho do médico radiologista,
possibilitando um aumento de
produtividade e de eficiência.
O radiologista poderá se tornar
“gerenciador” do grande volume
de dados gerados no atendimento
médico, o que lhe obriga a se
inteirar de avanços em áreas como
marcadores tumorais.
Outro ponto muito debatido foi
a nova regulamentação europeia
para o uso do gadolínio, reforçando
novamente que o médico
radiologista deve avaliar a real
necessidade do uso de meios de
contraste.
Um aspecto mais pertinente aos
europeus foi a discussão sobre o
impacto da saída do Reino Unido
da Comunidade Europeia, com
apontamentos de uma possível
carência de médicos radiologistas
no Reino Unido como consequência
dessa mudança.
Os participantes do congresso
ainda puderam conferir
homenagens feitas a Portugal,
Suíça e China. Além de mostrarem
o que de mais atual é feito na
área radiológica, essas nações
trouxeram atividades culturais para
o evento.
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CBR FIRMA PARCERIA COM BRITISH INSTITUTE OF RADIOLOGY (BIR)
Em busca de ampliar cada vez mais a gama de benefícios
aos seus associados, o Colégio Brasileiro de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem (CBR) estabeleceu parceria com
o British Institute of Radiology (BIR), organização que
reúne profissionais da área de diagnóstico por imagem e
ciências correlatas atuantes no Reino Unido.
Para formalizar a parceria, um termo foi assinado pelo
Dr. Manoel Rocha, presidente do CBR, e por Mr. Andy
Rogers, presidente do BIR, no dia 1º de março, em Viena,
durante o European Congress of Radiology.
Ao participar da rede de parceiros mundiais do BIR,
o CBR poderá oferecer mais benefícios aos seus
associados, promover iniciativas para um público mais
amplo e estabelecer um relacionamento de longo prazo
com o British Institute of Radiology e as sociedades
participantes desta grande rede.
O CBR terá acesso a recursos gratuitos de pesquisa e
educação para transmitir aos associados, confira:
• A cada mês, o BIR fornecerá conteúdos de alto valor,
disponíveis gratuitamente para os associados do CBR.
São eles:

Mr. Andy Rogers, presidente do BIR, e Dr. Manoel Rocha,
presidente do CBR
se a prêmios e bolsas, incluindo apoio financeiro, convites
para palestrar em eventos e oportunidades para publicar
materiais nos periódicos do instituto.
• Taxas reduzidas para conferências e eventos do BIR

Artigos do BJR, jornal internacional de pesquisa do
Instituto e um dos mais conceituados da área.
Webinars com os principais profissionais, cientistas e
acadêmicos do mundo.
Conteúdo em vídeo, incluindo materiais de aprendizagem
e palestras filmadas pelos principais oradores.

Os sócios serão elegíveis para obter taxas reduzidas
para as conferências e eventos conceituados do BIR,
que abrangem uma ampla gama de assuntos clínicos e
científicos.
• Descontos na associação ao BIR

• Elegibilidade para prêmios e bolsas do BIR

Associados ao CBR serão elegíveis para obter taxa
reduzida para associação ao BIR.

Os associados de entidades que integram a rede de
parceiros mundiais do BIR são elegíveis para candidatar-

Acompanhe tdas as novidades no nosso portal e não
deixe de aproveitar!

ASSUNTO LEGAL

PERITOS

ASSISTENTES TÉCNICOS

Nas demandas que envolvem a apuração

“(...) O perito é auxiliar da Justiça (auxiliar

de erro médico em qualquer uma de suas

eventual de encargo judicial) e, como tal,

modalidades, invariavelmente, surgem as figuras

tem deveres e responsabilidades perante

do perito judicial e dos assistentes técnicos.

o Juízo. Os assistentes técnicos são

O perito judicial possui função assistencial
e será convocado pelo Juiz de Direito que
necessite de prova de natureza técnica, sendo
que o profissional nomeado empreenderá
análise imparcial sobre a área de sua
especialidade e a respeito dos fatos trazidos na
ação judicial.
O assistente técnico, ao contrário, é profissional
de confiança das partes e não tem com o Juízo
dever de imparcialidade. Possui, ao contrário,
função análoga à do advogado, sendo que a sua
atuação se presta ao auxílio técnico de quem o
contratou, visando os seus interesses.
Essa é a regra insculpida no artigo 466 do
Código de processo Civil:

auxiliares das partes e seu compromisso
é com elas, não com o Juízo (art. 422, 2ª
parte)...” (DINAMARCO, Cândido Rangel.
in Instituições de Direito Processual Civil,
vol. III. São Paulo: Malheiros Editores, pp.
590-591)
“Os assistentes técnicos são livremente
nomeados pelas partes, posto que
são, doravante, de sua confiança e não
sujeitos a impedimento ou suspeição. Os
assistentes técnicos são de confiança das
partes, não mais auxiliares do juiz, em
sentido amplo” (ALVIM, Arruda. in Manual
de Direito Processual Civil, vol. II, 6ª ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, , p. 578)
“(...) Em assim sendo, deixou a lei de
tratar os assistentes como peritos,

Art. 466. O perito cumprirá

propriamente, relegando-os ao papel

escrupulosamente o encargo que lhe

de meros assessores das partes em

foi cometido, independentemente de

litígio e admitindo a atuação parcial,

termo de compromisso.

transformando-os em profissionais de
confiança das partes (não do Juízo),

§ 1o Os assistentes técnicos são

nomeados para efetivamente auxiliarem-

de confiança da parte e não estão

nas na defesa de seus interesses no

sujeitos a impedimento ou suspeição.

âmbito da matéria técnica (v. art. 421).
Deixaram, coerentemente, de prevalecer

A doutrina jurídica bem estabelece as distinções
relevantes entre as funções em tela:

10
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quanto aos assistentes técnicos as

ASSUNTO LEGAL
regras de impedimento e suspeição,

ou suspeições uma vez que é de confiança de

sintomaticamente mudando ainda o CPC

uma das partes litigantes. É vedado ao médico

a nomenclatura de sua manifestação

que exerce a função de médico assistente de

específica, que passou a ser tratada não

uma instituição atuar com o perito em processos

mais como laudo, mas como simples

administrativos ou judiciais envolvendo funcionários

parecer (v. art.433, parágrafo único)”

da mesma instituição.”

(PESSOA, Fábio Guidi Tabosa. Código
de Processo Civil Interpretado. Antonio

Assim, não há qualquer vínculo de parcialidade

Carlos Marcato (coordenador), São

entre o assistente técnico e o Juízo ao qual

Paulo: Atlas, p. 1307-1308)

a prova se destina, sendo que a sua função
precípua é auxiliar a parte que o contratou. Ao

O Conselho federal de Medicina, no Parecer

revés, o perito, na qualidade de auxiliar do juízo,

nº 8/15, corroborando os argumentos até

deve ser consciencioso no desempenho de suas

aqui apresentados, manifestou o seguinte

atribuições no processo, atuando com absoluta

entendimento:

e total imparcialidade.

“O médico na função de assistente

Assessoria Jurídica do CBR

técnico em processos administrativos ou
judiciais não está sujeito a impedimentos

• Troque imobilização de capital por
um sistema de assinatura mensal
• Ganhe

e

• Tenha uma equipe mais
e um serviço de ponta
SAIBA MAIS:
www.ambrasaude.com.br

CBR EM AÇÃO

O TRADICIONAL EVENTO DA RADIOLOGIA
JÁ ESTÁ COM AS INSCRIÇÕES ABERTAS
GARANTA SUA VAGA ATÉ O INÍCIO DE MAIO E TENHA DESCONTO ESPECIAL!
O Congresso Brasileiro de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem chega, em 2018, em
sua 47ª edição. O evento ocorrerá entre os
dias 11 e 13 de outubro, no Windsor Convention
& Expo Center | Barra da Tijuca - Windsor
Oceânico, no Rio de Janeiro (RJ).
Desde o encerramento do último congresso,
realizado em Curitiba, o CBR já vem se
organizando e trabalhando para esta próxima
edição, a qual contará com convidados
internacionais nas áreas de Neurorradiologia e
Imagem de Cabeça e Pescoço, Tórax, Abdômen,
Musculoesquelético e Mama.
Atividades no modelo “como eu faço” e
hands-on, que foram destaques na edição
anterior, também estão na programação.
Os cursos hands-on em imagem dos AVEs,
Tomossíntese, Bi-RADS®, Densitometria Óssea

12
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e Ultrassonografia serão ofertados, além de um
novo sobre Pi-RADS.
Uma das novidades este ano é que não houve
reajuste no valor da inscrição em relação
ao CBR17, ou seja, os participantes poderão
desfrutar de um dos mais importantes
eventos da Radiologia brasileira com o mesmo
investimento do ano anterior. Além disso, haverá
desconto especial de 10% em relação ao valor
de 30 de julho da tabela. Essa condição é
especial e ficará disponível apenas até o dia 6
de maio. Não perca!
Todas as informações estão disponíveis em
www.congressocbr.com.br. Confira!

CBR EM AÇÃO

ESOR 2018 OCORRERÁ EM RECIFE E BRASÍLIA COM O TEMA
“ONCOLOGIA ABDOMINAL”
AS INSCRIÇÕES PODEM SER FEITAS PELO SITE WWW.CURSOESOR.COM.BR

Nos dias 24 e 25 de agosto ocorrerá em Recife e

‘guidelines’ europeus e internacionais quanto

Brasília, respectivamente, mais uma edição deste

ao uso dos métodos de imagem nas neoplasias

importante curso internacional realizado por meio da

abdominais. Também

parceria entre o Colégio Brasileiro de Radiologia e

serão abordadas

Diagnóstico por Imagem (CBR) e a European School

questões relacionadas a

of Radiology (ESOR).

protocolos de exames de

Neste ano a atividade abordará avanços da
Ressonância Magnética na área de imagem de
tumores abdominais. “A expectativa maior deste
curso é o intercâmbio entre profissionais brasileiros e
europeus, assim como a atualização do estado atual
nesta área do conhecimento radiológico”, afirma Dr.
Dante Escuissato, diretor científico do CBR.
Palestrantes europeus e brasileiros com grande
experiência nesta área enriquecerão as discussões,
como a Dra. Valérie Vilgrai, da França, Dr. Nickolas
Papanikolaou, de Portugal, Dr. Luis Martí-Bonmati, da
Espanha, Dra. Daniele Regge, da Itália, e os doutores
Valdair F. Muglia e Cinthia D. Ortega, ambos do Brasil.
Os cursos ESOR têm como dinâmica a apresentação
de palestras pelos conferencistas e, depois de cada
bloco, há uma sessão de discussão de casos com
cada um dos professores, sendo que os participantes,
divididos em grupos, visitam as diversas salas. Isso
permite que, além da apresentação teórica inicial, haja
uma interação na parte de discussão.

Ressonância Magnética
abdominal, identificação
e caracterização
de tumores, dados
relevantes para a tomada
de decisões clínicas
e função da imagem
no monitoramento e
reestadiamento destas
doenças”, complementa.
O ESOR tem como
público-alvo médicos
radiologistas e residentes
em Radiologia, sobretudo
aqueles com interesse
especial na área de
imagem abdominal.
A programação completa
e todas as informações sobre o evento você
encontra no site www.cursoesor.com.br.
Garanta já a sua vaga!

De acordo com Dr. Dante Escuissato, o intercâmbio
de informações e experiências são o ponto alto
dessa modalidade de evento. “Serão apresentados

ABRIL 2018 BOLETIM CBR
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FINANÇAS PESSOAIS

PREVIDÊNCIA PRIVADA
COMPLEMENTAR – PARTE 2
DR. MARCELO EUSTÁQUIO
MONTANDON JÚNIOR

NA COLUNA ANTERIOR COMENTEI SOBRE OS ASPECTOS GERAIS DOS PLANOS DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR (PPC), AS TAXAS ENVOLVIDAS NESTAS
OPERAÇÕES E OS TIPOS DE PLANOS DISPONÍVEIS NO MERCADO. SE POSSÍVEL,
RELEIA O ARTIGO ANTERIOR. A SEGUIR, EU ELENCO OUTROS ASPECTOS
RELEVANTES:

Outro possível benefício, por lei

diferença básica entre os dois planos

(artigo 649 do Código de Processo

é a possibilidade de desconto dos

O rendimento esperado nos planos

Civil, Lei 5869/73), este tipo de

depósitos mensais no ajuste anual

de PPC é apenas uma expectativa

investimento não seria passível de

do imposto de renda (IR). O PGBL

(rentabilidade esperada), baseada no

penhora para o pagamento das

permite a dedução dos aportes

rendimento passado (rentabilidade

dívidas de seus titulares, entretanto

financeiros até o limite de 12% sobre

observada) e nas perspectivas

tem havido decisões recentes

o valor total tributável recebido no

futuras. Não há garantia de

contrárias do Poder Judiciário a esta

ano base. Entretanto, o IR incidirá

rendimento, mesmo em planos

premissa. Todavia, ainda há muita

sobre todo o montante resgatado.

exclusivos em títulos de renda fixa.

discórdia sobre o tema.

Conclui-se então que existe apenas

Rendimento

É fundamental o acompanhamento
dos resultados dos planos adquiridos.
Existem muitos planos ruins no
mercado com rendimento inferior a
70% da Taxa CDI.
Transmissão de herança

uma postergação no pagamento do
Vantagens fiscais
Uma das grandes vantagens da PPC
é que o imposto de renda (IR) incide
apenas no momento do resgate
do dinheiro ou no recebimento do
benefício mensal vitalício. Já em

Um ótimo benefício do investimento

outras modalidades, como nos fundos

em PPC, e aproveitado por muitos

de investimentos, a tributação é

milionários, é que o montante

semestral, pelo sistema de come-

arrecadado na fase de contribuição

cotas, independente do saque do

não entra em inventários de espólio,

dinheiro. Desta forma, o IR não

o que evita pagamentos de impostos

descontado semestralmente fortalece

e gastos advocatícios. Desta forma, o

a composição do montante final,

valor total da aplicação, descontado

facilitando o “trabalho” dos juros

o IR, será repassado diretamente

compostos.

aos beneficiários, quase que
automaticamente, sem burocracia.
Mas atenção, como já dito, não se
esqueça de nomear seus beneficiários
e suas respectivas porcentagens ao
fazer o plano de previdência.

14
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VGBL ou PGBL
Basicamente existem dois tipos
de planos de PPC: o VGBL (Vida
Gerador de Benefício Livre) e PGBL
(Plano Gerador de Benefício Livre). A

imposto de renda. Obviamente, o
imposto não pago antecipadamente
ajuda na composição do fundo, bem
como de seus rendimentos. Para
pessoas que fazem o recolhimento
do IR anual por meio do desconto
padrão (simplificado), a melhor
opção passa a ser o VGBL, pois neste
caso não é permitida a dedução no
IR, porém no futuro, pagaremos IR
somente sobre o rendimento.
Apesar da simples diferença
entre os planos, PGBL e VGBL,
frequentemente as pessoas optam
erroneamente, o que poderá acarretar
enormes prejuízos.
Outra vantagem dos planos de PPC
é o regime de tributação regressiva
que pode reduzir a alíquota do IR
a 10,0% para investimentos com
prazo superior a 10 anos, contudo,

FINANÇAS PESSOAIS

a alíquota pode atingir 35,0% em

de um investimento de longo prazo

saques antecipados. Neste modelo,

passa a ser incorporada à mente do

a tributação regressiva, o imposto

investidor.

chegar a alíquota mínima de 10,0%.
Veja a tabela:

Tenho convicção que apesar da
PPC não ser o investimento ideal,

começa com uma alíquota de 35,0%
e a cada dois anos diminui 5,0%, até

Conclusão

ela tem seus méritos, especialmente

Portabilidade

em relação à disciplina deste tipo
É permitida apenas entre planos de

de investimento, que é muito

mesma categoria (de VGBL para

interessante e salutar, além das

VGBL ou de PGBL para PGBL) e

interessantes vantagens fiscais. E não

somente na fase de contribuição.

se esqueça: os planos VGBL são os
mais indicados para quem opta por
fazer a declaração de renda anual

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA IMPOSTO RETIDO NA FONTE (%)

pelo desconto simplificado. Outra
grande vantagem é que os recursos

Até 2 anos

35

Acima de 2 a 4 anos

30

Acima de 4 a 6 anos

25

repassados automaticamente aos

Acima de 6 a 8 anos

20

seus beneficiários, evitando gastos

Acima de 8 a 10 anos

15

advocatícios e aborrecimentos.

Acima de 10 anos

10

investidos em PPC não entram
em inventários de espólio, sendo

Particularmente, mantenho 15% dos
meus investimentos de longo prazo

No outro modelo de tributação dos

Portanto, se você estiver insatisfeito

planos de PPC, a chamada tabela

com a instituição financeira, você

progressiva compensável, o imposto

poderá solicitar a transferência dos

funciona como aquele que incide

recursos a qualquer momento, sem

sobre os salários de profissionais

ônus, respeitando os aspectos acima

liberais, oscilando da isenção até

mencionados. O processo é muito

o percentual máximo de 27,5%.

simples: basta comparecer ao banco

Nos saques antecipados a alíquota

escolhido, munido do extrato da

é de 15%. Lembre-se de que o

conta de PPC e solicitar ao gerente

regime de tributação é escolhido

a transferência dos recursos. O

pelo cliente antes da adesão ao

processo é relativamente rápido e

plano, porém pode ser alterado a

sem burocracia. Contudo, fique de

Dúvidas e sugestões: acesse meu site

qualquer momento durante a fase de

olho, se você optar pela mudança de

www.investircadavezmelhor.com.br

contribuição.

regime de tributação, da progressiva

em planos de PPC. O restante está
alocado no mercado de ações e
nos títulos do Tesouro Direto. Por
último, uma curiosidade: mais de
90% do patrimônio dos planos de
PPC no Brasil está vinculado a planos
exclusivos de renda fixa. Fuja deste
consenso. Aplique em planos de PPC
com parte do investimento vinculada
a ativos de renda variável.

compensável para a regressiva, num
Disciplina
A disciplina é talvez o aspecto mais
importante dos planos de PPC. O
depósito mensal é “compulsório” e
a maioria das pessoas tende a não
mexer nestas aplicações, pois sabe

entendimento recente da Receita
Federal, o prazo recomeça do zero,
o que é péssimo para o investidor.
Já, se você tinha escolhido a tabela
regressiva no plano anterior, valerá a
data dos depósitos anteriores.

que uma retirada precoce é prejuízo
na certa. Desta forma, a disciplina

ABRIL 2018 BOLETIM CBR
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CURSO DE
ATUALIZAÇÃO

Realizado nos dias 23 e 24 de março em 17 cidades do país, o
Curso de Atualização 2018 mostrou mais uma vez sua importante
contribuição para a comunidade radiológica

CAPA

Por ter como foco a educação
continuada e a qualificação dos
profissionais da especialidade,
além de contar com elevada
qualidade dos palestrantes e
vasta programação de aulas,
o Curso de Atualização é
um tradicional congresso
descentralizado que ocorre
anualmente. Uma das suas
principais características é
justamente proporcionar aos
diversos estados da federação
a oportunidade de receber um
evento deste porte.
Assim como o CBR, as
sociedades estaduais se
empenharam na organização
do congresso para oferecer aos
associados não só atualização e
aprendizado, mas também um
momento de integração e troca
de experiências.
Os temas abrangidos nas aulas
desta edição foram diversos:
Neurorradiologia, Medicina
Interna, Tórax, Ultrassonografia,
Imagem da Mulher, Pediatria,
entre outros.

Pará (PA)

Minas Gerais (MG)

Paraná (PR)

Maranhão (MA)

Amapá (AP)

Amazonas (AM)

Programe-se desde já para
participar novamente no
próximo ano. Te esperamos em
2019 neste grande congresso
descentralizado!
Confira algumas fotos:

Espírito Santo (ES)

ABRIL 2018 BOLETIM CBR
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ESPECIAL

CBR 70 ANOS
Um jovem adulto

Nesta edição, o Boletim CBR traz em seu especial as
principais ações do Colégio Brasileiro de Radiologia
e Diagnóstico por Imagem no seu caminho para os
30 anos.
Em 1970, o Dr. Waldemar Kischinhevsky assumiu a
presidência do CBR e, no ano seguinte, na gestão
do Dr. João Carlos Cabral, foi realizado o XIII
Congresso Brasileiro de Radiologia na cidade de
Nova Friburgo, no Rio de Janeiro.
Também em 1971, o CBR encaminhou reivindicações
ao governo para coibir o uso indiscriminado da
Radiologia, com o objetivo de evitar exposição
desnecessária dos pacientes à radiação e, mais ainda,
para que toda pessoa que manipulasse aparelhos
de raio X fossem, obrigatoriamente, radiologistas.

Reunião de reivindicações dos radiologistas, 1979

Essa postura reforçava o compromisso do Colégio
não apenas com os seus sócios, mas com toda a
população.
Dr. Rubens Marcondes Pereira assumiu a presidência
do Colégio em 1973, durante o XIV Congresso
Brasileiro de Radiologia que, desta vez, ocorreu
no Guarujá, litoral de São Paulo. Nesse mesmo ano
foram intensificados os projetos e estudos para
proporcionar melhores condições à Residência em
Radiologia, com foco nos centros de treinamento.
O mandato seguinte foi exercido pelo Dr. Itazil
Benício dos Santos, coincidindo com a assinatura
de convênio entre o Colégio e a CNEN, para
assessoria na área de proteção radiológica em
Medicina. Também em 1975 foi adquirida a sede
do Colégio na Avenida Paulista, no coração de

Inauguração da primeira sede própria, 1975

São Paulo. Nesse ano o Congresso ocorreu em

O Congresso Brasileiro de Radiologia ocorreu

Salvador, na Bahia.

em Blumenau, em Santa Catarina. Neste ano

A presidência do CBR em 1977 passou às mãos
do Dr. Feres Secaf, quando ocorreu o Congresso

também aconteceu o I Congresso Brasileiro de
Ultrassom.

Internacional de Radiologia, evento que foi

Uma grave crise financeira da Radiologia

considerado um verdadeiro sucesso, haja vista

marcou esse período em razão dos pacotes

que foi possível dar visibilidade internacional

econômicos do Governo Federal, do aumento

à Radiologia brasileira e, consequentemente,

do filme radiológico e da luta por um reajuste

a todo o trabalho que o Colégio estava

na tabela INAMPS para os profissionais da

construindo desde a sua fundação. O Congresso

área. A vitória foi alcançada por meio de um

Brasileiro de Radiologia desse ano ocorreu no

acordo, conquistado junto do INAMPS, que

Rio de Janeiro, assim como ocorrerá em 2018.

garantiu o reajuste na tabela. Isso ocorreu após

A próxima gestão foi exercida pelo Dr. Vanildo
José Ozelame, que assinou convênios com

uma paralisação do atendimento por parte dos
radiologistas em 14 estados do país.

a SUSEM, com o objetivo de aprimorar, em

Esse é um dos exemplos da forte atuação do

âmbito nacional, as aplicações de Ultrassom

CBR em defesa profissional, que durante todos

em Medicina e Biologia, e com a Associação

esses anos vem trabalhando para garantir a

Brasileira de Física Médica, para assessoria ao

valorização do médico radiologista.

Colégio na área de Física aplicada à Radiologia,
Medicina

Nuclear,

Ultrassonografia,

outras.

entre

A história continua...
Acompanhe nas próximas edições a série
especial CBR 70 anos e celebre conosco esse
ano especial!

Reunião entre o CBR e o Inamps, 1979

QUALIDADE

TÍTULO DE ESPECIALISTA EM
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM COM ATUAÇÃO
EXCLUSIVA EM ULTRASSONOGRAFIA
É FATOR DECISIVO NA BUSCA POR
QUALIDADE E SEGURANÇA
O Programa de Acreditação em Diagnóstico por Imagem
(Padi) do CBR tem como proposta avaliar os serviços públicos
e privados, por meio de critérios imparciais, em relação ao
cumprimento de requisitos mínimos de qualidade, segurança e
sustentabilidade.

Dentro desse contexto, a sessão “Qualidade” deste mês aborda o
Título de Especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem com
atuação exclusiva em Ultrassonografia, um importante diferencial para
médicos e, consequentemente, para os serviços. O título de Especialista
em Radiologia e Diagnóstico por Imagem com atuação exclusiva em
Ultrassonografia atende o requisito 5.1.2 da Norma do Padi que valida a
especialidade para responsáveis técnicos em serviço de Ultrassonografia.
De acordo com a Dra. Cibele Alves de Carvalho, diretora de Defesa
Profissional do CBR, é inerente ao Padi a exigência de médicos
especialistas nos Serviços de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.
“O médico deverá cada vez mais se apresentar como especialista. Esta
exigência tem sido feita, inclusive, legalmente pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS), que estipulou como o principal fator de
qualidade o registro de especialidade e/ou área de atuação, como forma
de receber o maior reajuste das operadoras de saúde, conforme a Lei
13.003”, explica.
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QUALIDADE

Todo certificado de qualidade exige
alguns requisitos básicos. É possível

CBR e INCA renovam termo de
convênio técnico

testar fornecedores, ter garantias que um
determinado laudo será entregue no horário,

Foi formalizado, no final do mês de

entre outros pontos. Porém, um requisito básico

fevereiro, a renovação do termo de

para garantir a qualidade do serviço prestado

convênio técnico entre o Instituto

é a formação do profissional que integra o seu

Nacional de Câncer (INCA) e o

corpo clínico.

CBR. O plano de trabalho visa a

“Quando há no serviço um médico que foi

de qualidade da imagem, da dose

qualificado e aprovado por um exame de

de radiação das mamografias e

suficiência e tem o título de especialista

das imagens clínicas e do laudo,

emitido por uma instituição reconhecida e
pública, como é o caso do CBR, ele tem maior
credibilidade e, mais importante, entrega maior
qualidade e segurança à população”, ressalta
Dr. Túlio Macedo, coordenador da comissão de
Admissão e Titulação do CBR.
No que diz respeito à defesa da
Ultrassonografia como área de atuação, o CBR

implantação das rotinas de controle

estabelecidas sob responsabilidade
do Inca no Programa Nacional de
Qualidade em Mamografia (PNQM).
O Programa é regido pela Portaria
nº 2898 de 28 de novembro de 2013
do Gabinete do Ministro da Saúde
e se aplica a todos os serviços de
mamografia do país, tanto da rede
pública como da privada.

teve um papel fundamental, sendo pioneiro
na exigência de uma carga horária mínima
para que o médico se tornasse tecnicamente
habilitado para exercer esta área da medicina.
Além disso, o Colégio ressalta sempre a
importância de se registrar a especialidade
e/ou área de atuação no Conselho Regional
de Medicina da Jurisprudência da qual o
médico pertence, para que possa anunciar sua
especialidade.

O documento foi assinado pela Dra. Linei Augusta
Brolini Delle Urban, coordenadora da Comissão
Nacional de Mamografia do CBR, e pela Sra. Sonia Maria
da Silva Sabino, do Serviço de Qualidade em Radiações
Ionizantes/ DDPAOR/CONPREV do INCA.
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SOCIEDADES ESTADUAIS

DF-GO | PREPARATIVOS PARA JORNADA BRASÍLIA-GOIÁS
SEGUEM A TODO VAPOR
A Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por
Imagem de Brasília e a Sociedade Goiana de
Radiologia estão trabalhando com muita energia
nos preparativos da Jornada Brasília-Goiás, que
será realizada na cidade histórica de Pirenópolis, no
estado de Goiás, de 8 a 10 de junho.
Já confirmaram presença os Profs. Drs. Antônio
Rocha, Edson Marchiori e Túlio Macedo. O evento
contará com salas focadas nas discussões dos
seguintes temas: Abdome, abordando temas
relacionados ao fígado e à vesícula biliar),
Musculoesquelético, com foco em doenças
inflamatórias, Neurorradiologia, discutindo tumores
encefálicos e medulares, Tórax, tratando sobre
doenças intersticiais e infecciosas e, por fim,
Ultrassonografia.

Além disso, faz parte da programação as tradicionais
gincanas Brasília x Goiás, que proporcionam
momentos de confraternização entre os
participantes.
O evento ocorrerá na Pousada dos Pirineus: www.
pousadadospirineus.com.br.
A cidade de Pirenópolis oferece diversas opções de
gastronomia regional e internacional, passeios em
cachoeiras, além de muita história sobre a exploração
do ouro em Goiás.
Inscrições e informações pelo site
www.sgor.org.br. Garanta sua vaga!

Together, we
make it possible.

A Canon Medical Systems oferece aos profissionais da
saúde a tecnologia de diagnóstico por imagem necessária
ao sucesso no atual mercado de assistência médica.

(11) 4134.0000

Visite-nos na
JPR 2018

SOCIEDADES ESTADUAIS

PE | JORNADA NORTE-NORDESTE DE RADIOLOGIA TEM
PROGRAMAÇÃO INTENSA E PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS
Dr. Carlos Zamora, da Universidade da Carolina do Norte, participará como
professor visitante internacional da American Society of Neuroradiology (ASNR)

Diretoria Executiva e
Comissão Organizadora
em Reunião Ordinária
de preparação para a
Jornada Norte Nordeste
e Pernambucana de
Radiologia

A XXVIII Jornada Norte-Nordeste de Radiologia
se aproxima. Este ano o evento será realizado
juntamente com a XXI Jornada Pernambucana
de Radiologia e o XXVIII Curso de Imagem
da Mama, todos nos dias 15 e 16 de junho, no
JCPM, em Recife.
Serão dois dias intensos de atividades, com
salas para discussão dos seguintes temas:
Mama, Tomografia Computadorizada e

Ressonância Magnética (Neurorradiologia,
Abdome, Tórax, Músculo), Ultrassonografia
Obstétrica e de Ultrassom Geral e sala para
Técnicos e Tecnólogos.
Para conferir a programação completa e
garantir a inscrição com os descontos iniciais
acesse www.srpe.org.br.

Grande destaque da Jornada de Radiologia Norte-Nordeste e Pernambucana
de Radiologia, o Prof. Dr. Carlos Zamora, da Universidade da Carolina do
Norte (EUA), participará como professor visitante internacional da American
Society of Neuroradiology (ASNR) pelo “Programa de Extensão Anne G.
Osborn”. Além das jornadas, o prof. Zamora fará parte das atividades da
SRPE durante 10 dias, visitando universidades e residências em Radiologia
de Pernambuco.
Prof. Dr. Carlos Zamora,
da Universidade da
Carolina do Norte (EUA).

ABRIL 2018 BOLETIM CBR
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SP | JPR 2018 TEM PRÉ-INSCRIÇÕES ATÉ 12 DE ABRIL
A 48ª Jornada Paulista de Radiologia (JPR
2018) se aproxima: ela será realizada de 3 a 6
de maio, no Transamerica Expo Center. Este
ano, a Sociedade Paulista de Radiologia (SPR)
conta com a parceria da Sociedade Radiológica
da América do Norte (RSNA) na organização
do evento, que terá como tema principal
SPR e RSNA: Transformando a Educação na
Radiologia.
As inscrições estão abertas aos membros e aos
não membros da sociedade.
Os membros são isentos do pagamento na préinscrição. Os associados que têm direito a este
benefício são aqueles com a anuidade deste
ano em dia, ou os que efetuarem o pagamento
dela até 12 de abril de 2018 – a mesma data final
de pré-inscrição para o evento.
Após este prazo, caso não tenha quitado
a anuidade, o membro terá que realizar
novamente sua inscrição no evento, já no
local, pagando o valor preconizado na ficha de
inscrição, conforme o prazo vigente.
Quem não é membro, mas gostaria de se
associar, tem até 5 de abril para fazê-lo e
garantir a gratuidade na JPR.
Já para quem não é associado à SPR, a data
limite com desconto para garantir a vaga na
jornada também é 12 de abril. Após esse dia,
as inscrições serão aceitas apenas no local
do evento, sujeitas a vagas disponíveis e não
oferecerão desconto.
Há quatro possibilidades de se inscrever na JPR:
pelo correio, via fax, na sede da SPR e online.
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Não perca tempo e garanta o seu lugar! Confira
todas as informações em www.jpr2018.org.br.
539 trabalhos aprovados para
apresentação ou exibição
Cada resumo submetido para os Painéis e
Temas Livres do evento foi avaliado por um
grupo de três especialistas nas respectivas
subespecialidades da Radiologia e Diagnóstico
por Imagem.
Baseados em critérios de avaliação prédefinidos, os avaliadores deram notas de 1
a 5 aos diferentes indicadores de avaliação
estabelecidos de acordo com cada tipo de
estudo, como, por exemplo, “casuística”, nos
trabalhos originais; “métodos, técnicas e/ou
doenças”, nos trabalhos educacionais; e “dados
clínicos”, nos relatos de caso.
A nota de corte determinada pela Comissão
de Painéis e Temas Livres para aprovação dos
trabalhos foi 3,5. Ou seja, foram aprovados os
trabalhos que tiveram média final entre 3,5 e 5.
Dessa forma, foram aprovados 539 trabalhos,
sendo:
• Painéis Impressos (PA): 112;
• Painéis Digitais (PD): 374;
• Temas Livres (TL): 53.
A apresentação de Painéis Comentados será
feita em três dias este ano, ao invés de dois:
nos dias 3, 4 e 5 de maio, sempre às 12h45, 13h,
13h15 e 13h30.
Mais informações sobre os trabalhos em
www.jpr2018.org.br/paineis-e-temas-livres/.
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PR | SRP INCENTIVA PARTICIPAÇÃO NO
“PRÊMIO RESIDENTE DO ANO”
Com o objetivo de estimular a atualização

Em novembro de 2016 o resultado do prêmio

científica dos residentes em Radiologia em todo

foi divulgado em um jantar promovido pela

o estado, a Sociedade de Radiologia do Paraná

SRP e eu fui agraciada com o primeiro lugar.

(SRP) promove o “Prêmio Residente do Ano”,

Fiquei extremamente feliz e com a sensação

que premia o ganhador com a participação no

de dever cumprido. Em novembro de 2017

RSNA, realizado em Chicago.

fui para Chicago, acompanhada pelo meu

A Comissão responsável pelo prêmio é formada
pelos seguintes médicos radiologistas: Dra.
Debora Bertholdo, Dr. João Guilherme B.
Guimarães e Dr. Wilson Botton. O presidente da
SRP, Dr. Oscar Adolfo Fonzar, fortaleceu ainda
mais este programa, instituindo que o residente

marido, para vivenciar seis dias de imersão em
novidades e avanços nos diversos métodos de
imagem. Conheci radiologistas e residentes de
diversas partes do mundo. Com certeza, uma
experiência enriquecedora e que vale a pena ser
vivenciada!”

seja agraciado com a passagem e estadia para
participar do evento e convida, juntamente com
sua diretoria, todos os residentes em Radiologia
do estado do Paraná a participarem de forma
ativa desta competição.
“Em 2016 participei do concurso, o qual
estimula a participação e produção científica
dos residentes e cuja premiação é passagem
e estadia em Chicago para o maior evento
da Radiologia, o RSNA. Os preceptores da
residência médica em Radiologia e Diagnóstico
por Imagem do Hospital São Vicente - FUNEF
incentivam a participação de pelo menos um
residente e naquele ano eu decidi participar. Ao
longo do ano participei de diversos congressos,

Dra. Jamylle Geraldo Miller, vencedora da última
edição do Programa Residente do Ano - 2016.

simpósios, aulas, reuniões, apresentações de
caso, encontros do clube do interior e produção

Os critérios para pontuação estão disponíveis

científica de artigos. O aprendizado profissional

no site www.srp.org.br. Confira!

foi substancial e, independente do resultado
que eu alcaçaria, eu já me sentia realizada pelo
conhecimento adquirido.
ABRIL 2018 BOLETIM CBR
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CLASSIFICADOS
Compra e venda
Vende-se aparelho de Ressonância
Magnética Signa Profile HD, 2 CH
marca GE, em ótimo estado. Nota fiscal
emitida em 19/7/2011. Acompanham
6 bobinas (2 corpo, 1 cervical, 1
crânio, 1 joelho e 1 ombro). Contato:
administração@lagosscan.com.br
Vendo aparelho de Ultrassonografia
Mindray DC3, ano 2011, com três sondas
(endovaginal, convexa e linear). Novo e
com pouco uso. Aparelho encontra-se
em Porto Alegre (RS).
Contato: danielmanaut@gmail.com
Venda – Policlínica em Funcionamento.
São 11 Salas/Consultórios para exames
equipadas com Ultrassonografia,
Ecocardiografia, Densitometria
Óssea, RX, Esteira Ergométrica,
Eletrocardiograma, Mamógrafo,
Espirometria. Rua Barão de
Pirassununga, 58 – Tijuza – Metrô Saens
Pena. R$ 450 mil. Contato: Eduardo (21)
99987-7609 / eduardoaccruz@hotmail.
com
Kátia (21) 99686-2107 katiammcruz@
hotmail.com
Vende-se Magnetom Vision, 1.5 tesla,
ano 1997, com todas as bobinas, em
pleno funcionamento. Disponibilidade
para visitas à clínica a qualquer
momento. Valor U$ 100.000,00.
Pode-se negociar à parte chiller e
gaiola. Contato: administracao@
digimaxdiagnostico.com.br.

Oportunidades

Clínica em São Carlos (interior de
SP) oferece vaga para atuar em USG,
RX, MMG, TC e RM. Remuneração a
combinar. Contato: (16) 3364-2555 com
Dr. Paulo drpaulo@radi-imagem.com.br
Clínica em SC contrata médico
Radiologista para atuar nas áreas
de Ultrassonografia, Radiologia,
Mamografia e Tomografia.
Remuneração por produtividade entre
R$ 25 a R$ 35 mil. Contatos: (42)
99975-0181 c/ Dr. Fernando de Oliveira
(42) 99917-9943 c/ Dra. Ligia Egashira
ou por e-mail vagaradiologista@yahoo.
com.
Clínica Médica atendendo a todas as
especialidades no centro de Campinas
(SP) procura parceria com médico
Ultrassonografista para realização de
exames. Interessados devem entrar em
contato pelo e-mail campinas-centro@
partmedsaude.com.br, a/c de Cláudia.
Se possível, enviar juntamente com o
CV.
Empresa de grande porte no ramo
de RDI no sul do PR e SC oferece
vaga para Radiologista: USG, TC, RX,
RM e mamografia. Possibilidade de
sociedade após 6 a 12 meses. Ganho
mín: R$ 25 a 35 mil (produtividade).
Possibilidade de desenvolver
subespecialidade e atuar com
residência. Contato: administracao@
digimaxdiagnostico.com.br

Vende-se Tomógrafo Siemens Emotion
16 canais, com tubo pouco usado
(53.000 scans), em ótimo estado.
Localizado na cidade de Curitiba (PR).
Contrato de manutenção Siemens 100%
do tempo. Contato: clinicaggr@yahoo.
com.

Clínica de ultrassonografia situada
no bairro Jardim 25 de agosto, bairro
nobre de Duque de Caxias (RJ), com
mais de 20 anos de tradição, oferece
vagas para médicos com especialidade
em ultrassonografia geral, doppler,
fluxometria, ultrassonografia 3D/4
D. Remuneração por produtividade.
Contato: marciavictorino@terra.com.br

Vende-se Tomógrafo Siemens Emotion
16 canais, com tubo pouco usado
(53.000 scans), em ótimo estado,
localizado na cidade de Curitiba-PR.
Contrato de manutenção Siemens 100%
do tempo. Contato através do email
clinicaggr@yahoo.com ou (53) 9-84098909.

Ultrassonografista para o ABC (SP).
Diversas unidades e períodos. Agendas
completas. Pagamento no mês
seguinte à realização dos exames, por
produção ou por período (a escolher).
Necessário ser PJ. Contato: Ellen
97575-0416 ou Dra. Sandra 999642260 sgmarins@uol.com.br

Vendo Clínica de Imagem com
aparelhos novos de Mamógrafo Phillips,
Densitometria GE Lunar DPX corpo
inteiro Digitalização da FUJI FCR
PROFECT, Raio-X e Ecógrafo Mylab 70
Esaote. Prédio próprio, sala com 120 m²
no Centro da cidade, a 140 km de Porto
Alegre (RS). Interessados contatar com
Dra. Lara (51) 99991 3932.

Estamos em busca de um novo
membro pra integrar nossa equipe em
Cabo Frio nas áreas de RM, TC, US.
É importante estar bem preparado
tecnicamente e com disponibilidade
para período integral. A remuneração é
acima da média e a qualidade de vida
na cidade é ótima. Contato: (21) 987
131213
O Instituto Varginhense de
Ultrassonografia situado no município
de Varginha, Sul de Minas Gerais,
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busca médico (a) Ultrassonografista/
Radiologista que resida na região,
com certificado na área de atuação
/Título de Especialista pelo CBR,
devidamente registrado no CRM/
MG para atuar nas seguintes áreas
de ultrassonografia: GO, Medicina
Interna, Músculoesquelético, Doppler
em GO, Doppler em Medicina Interna e
Vascular Periférico. Currículos para ivu.
vg@hotmail.com ou com Josiane pelo
telefone (35) 3222-8502.
A Santa Casa de Cianorte oferece
vaga para médico Radiologista,
para atuar em Ultrassonografia,
Raio-X, Mamografia, Tomografia
Computadorizada e Ressonância
Magnética. Remunerado por
produtividade. Faz-se necessário que
o profissional aceite participar da
escala de plantão e que tenha Título de
Especialidade reconhecido pelo CBR.
Informações no telefone (44) 3351-1489
ou no WhatsApp (44) 99968-3500
(ambos os números, falar com Patrícia).
Clínica de Diagnóstico por imagem
em Curitiba – Paraná, bem equipada
e estruturada contrata médicos
radiologistas e ecografistas.
Remuneração por produção.
Interessados encaminhar curriculum
para alex@rdicuritiba.com.br e/ou
entrar em contato pelo telefone (41)
98403-5453 para mais informações.
Hospital em Porto Velho/RO,
referência em oncologia, contrata
médicos radiologistas para atuar em
TC, RM, USG, MMG e RX. Salário fixo,
10 períodos semanais com 30 dias
de férias, 10 dias de liberação para
congresso e licença-maternidade.
Possibilidade de realização de
mestrado e doutorado pela instituição.
Contato: Dr. Pedro Gama (69) 992579390
Clínica de Diagnóstico por Imagem em
Araçatuba (SP) contrata médico com
Título de Especialista em Radiologia e
Diagnóstico por Imagem. Informações:
rh.saude.aracatuba@gmail.com.
Clínica radiológica reconhecida e bem
estruturada, situada em Uberlândia/
MG, busca ultrassonografistas para
trabalhar em regime de produtividade.
Carga horária a combinar. Contato:
adm@radioclinicaudi.com.br ou Ellen
(34) 3210-2054
Clínica de Cabo Frio (RJ) contrata
radiologista para trabalhar em
equipamentos de RM de 1,5 e 3,0 Tesla
e/ou ultrassonografia. Remuneração
acima da média e excelente qualidade
de vida na cidade.
Contato: erickmalheiro@medscanlagos.
com.br

AGENDA
EVENTO/MÊS

ABRIL

CIR 2018
Último dia para submeter relato de caso no grupo
“Congresso CIR - Punta Cana”, no Workplace
cbr.org.br

4

Curso de Auditor Interno do Programa de Acreditação em
Diagnóstico por Imagem (PADI)
Brasília (DF)
padi.org.br

5a7

CIR 2018
Divulgação do relato de caso ganhador no grupo
“Congresso CIR - Punta Cana”, no Workplace

11

RSNA 2018
Inscrição de trabalhos até 12h
www.rsna.org/Annual-Meeting-2018/

11

Encontro Anual da American Roentgen Ray Society
(ARRS)
Washington (EUA)
arrs.org/AM18

22 a 27

Curso de Assistência à Vida em Radiologia (AVR)
Brasília (DF)
cbr.org.br

28 a 29

MAIO

Desconto especial na inscrição do Congresso Brasileiro de
Radiologia 2018
www.congressocbr.com.br

Até 6/5

48ª Jornada Paulista de Radiologia (JPR 2018)
São Paulo (SP)
www.jpr2018.org.br/

3a6

Encontro Anual do Colégio Americano de Radiologia
(ACR2018) Washington, DC (EUA)
acr.org/ annual-meeting

19 a 23

Prova de Título – 1º Semestre (Diversas cidades)
cbr.org.br

20

JUNHO

Jornada Goiás-Brasília
Clube do Interior 2018 - Pirenópolis (GO)
sgor.com.br

8 a 10

XXVIII Jornada Norte-Nordeste de Radiologia
XXI Jornada Pernambucana de Radiologia
XXVIII Curso de Diagnóstico por Imagem da Mama
Recife (PE)
srpe.org.br

15 e 16

XXVIII Jornada Gaúcha de Radiologia - Porto Alegre (RS)
sgr.org.br/

22 e 23
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