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MAIS UMA NOVIDADE DO COLÉGIO
PARA SEUS ASSOCIADOS CHEGA
NESTE MÊS
ACOMPANHE COMO
TEM SIDO O PROGRAMA
“PROFESSOR VISITANTE
CBR” PELO BRASIL

ESTÚDIO CBR DE VOLTA À
PROGRAMAÇÃO DO COLÉGIO

CBR CHAMA A ATENÇÃO
PARA A IMPORTÂNCIA
DO RQE

APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO CBR!
• Programa de Educação Continuada com aulas online
gratuitas;

• Biblioteca Jurídica com pareceres das questões mais
recorrentes da comunidade radiológica;

• 19 e-books Elsevier/Amirsys escritos por grandes nomes
da Radiologia Mundial;

• Acesso ao Workplace, plataforma de integração do CBR
com cerca de 8 mil membros;

• Acesso gratuito aos artigos do BJR e outros materiais do
British Institute of Radiology (BIR);

• Descontos nos livros da Série CBR e BI-RADS®;

• Descontos no acesso ao AJR e demais conteúdos da
American Roentgen Ray Society (ARRS);

• Descontos no Congresso Brasileiro de Radiologia, ESOR e
demais cursos e evento.

• Acesso às revistas Boletim CBR e Radiologia Brasileira;

• Desconto de 20% no MBA Gestão em Medicina Diagnóstica (Parceria CBR e FIA)

• Assessoria jurídica gratuita;

• E muito mais!

CONHEÇA NOSSO CLUBE DE BENEFÍCIOS:
Educacionais
FIA – Business School
10% de desconto nas mensalidades dos cursos de graduação,
pós-graduação, mestrado profissional e cursos livres.

Reserva de hotéis
Desconto de 3% sobre o valor da diária para reserva em hotel
nacional.
Desconto de 5% sobre o valor da diária para reserva em hotel
internacional.

PECE – Programa de Educação Continuada
10% de desconto nos cursos de especialização e MBAs para
associados e seus cônjuges e dependentes.

Locação de veículos
Desconto de 3% sobre o valor da diária disponível para locação de carro nacional e internacional.

Ensino Einstein
20% de desconto nos cursos de gestão, Lean Six Sigma e
atendimento ao cliente.
Acesse www.einstein.br/ead-cursoscbr e escolha o tema de
sua preferência.
Envie o nome do curso escolhido para ead@einstein.br.

Seguro de viagem
Desconto de 10% sobre o valor da tarifa para emissão de
seguros de viagem.

Serviços
Banco Safra - vantagens exclusivas
Vantagens exclusivas para abertura de conta corrente. Agende
uma consultoria personalizada por meio do e-mail sejacliente@safra.com.br
Itaú – Seguros Auto Residência
15% de desconto no seguro de automóveis*
Para mais informações acesse:
www.colombomaisbeneficios.com.br.
Porto Seguro
25% de desconto no seguro de vida*.
15% de desconto no seguro residencial e de automóveis*.
10% de desconto em equipamentos*.
*Condição válida somente para novos contratos.
Para mais informações acesse:
www.colombomaisbeneficios.com.br.
Azul Seguros
10% de desconto no seguro de automóveis.
*Condição válida somente para novos contratos.
Para mais informações acesse:
www.colombomaisbeneficios.com.br.

Cursos no Exterior (Intercâmbio)
Desconto de 5% sobre o valor do curso no exterior.
Pacotes para eventos internacionais de imagem.
Pacotes de viagens com até 15% de desconto para eventos
internacionais de imagem.
Cruzeiros Marítimos
Desconto de 2% fixo sobre o valor da tarifa da cabine do
navio.
Canal de atendimento exclusivo ao associado do CBR:
Caio Fernandes
(81) 2125-4000
cbr@pontualturismo.com.br
www.pontualturismo.com.br
As condições são exclusivas para compras por meio da Pontual Turismo e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Saúde
Qualicorp
Em parceria também com a Associação Médica Brasileira
(AMB), Qualicorp e CBR oferecem aos associados adimplentes as melhores opções de planos para cuidar de sua saúde.
Entre em contato com o representante Elon de Carvalho
Freitas, informe sobre a parceria AMB/CBR e obtenha mais
informações.
Telefones: (11) 3550-5127, (11) 97285-2796 ou (11) 98188-2686
E-mail: elon.freitas@qualicorp.com.br.

Pontual – Viagens e Turismo
Entretenimento
Passagens aéreas
Desconto com a GOL de 15% sobre a tarifa para voos nacionais; Desconto com a AVIANCA de 10% sobre a tarifa para
voos nacionais;Desconto com a TAM de 10% sobre a tarifa para
voos nacionais.

Fast – Shop
Desconto de até 30% pelo link divulgado na área restrita do
associado.
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DIRETORIA 2019/2020
Presidente
Alair Augusto Sarmet Moreira Damas
dos Santos (RJ)

Vice-presidente Sudeste
Luiz Ronan Marquez Ferreira de
Souza (MG)

Primeira-Secretária
Alexandra Monteiro (RJ)

Vice-presidente Centro-Oeste
Carlos Alberto Ximenes Filho (GO)

Primeiro Tesoureiro
Rogério Caldana (SP)

Segunda Secretária
Maria de Fátima Viana Vasco
Aragão (PE)

Diretor Científico
Valdair Francisco Muglia (SP)
Vice-presidente São Paulo
Rubens Prado Schwartz (SP)
Vice-presidente Rio de Janeiro
Leonardo Kayat Bittencourt (RJ)
Vice-presidente Norte
Juliana Santana de Melo Tapajós (AM)
Vice-presidente Nordeste
Hélio José Vieira Braga (BA)
Vice-presidente Sul
Dante Luiz Escuissato (PR)

Segundo Tesoureiro
Rubens Chojniak (SP)
Diretora de Defesa Profissional
Cibele Alves de Carvalho (MG)
Diretor Cultural
Conrado Furtado de Albuquerque
Cavalcanti (SP)
Diretor da ABCDI
Adelson André Martins (SP)
Ouvidor
Ademar José de Oliveira Paes
Junior (SC)

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Dr. Hiton Leão

IMPRESSÃO
Duograf

DIRETORES ANTERIORES
Dr. Renato Côrtes (1967/1972 e 1980/1981)
Dr. Sidney de Souza Almeida (1981/1983 e 1985/1987)
Dr. Rubens Savastano (1983/1984)
Dr. Domingos José Correia da Rocha (1987/1989)
Dr. Luiz Karpovas (1990/1991 e 1995/2005)
Dr. Hilton Koch (1991/1993)
Dr. Max A. Vianna do Amaral (1993/1995)
Dr. Aldemir Humberto Soares (2006/2010 - 2013/2016)
Dr. Décio Prando (2010/2012)

COMERCIAL
Syana Saccoman | comercial@cbr.org.br

Dr. Rogério Caldana (2017/2018)

ASSESSORIA JURÍDICA
Marques e Bergstein Advogados Associados
CBR
(11) 3372-4544
radiologia@cbr.org.br | www.cbr.org.br
Facebook, Instagram, Twitter e YouTube: CBRadiologia
A reprodução das matérias publicadas no Boletim do CBR é permitida
desde que citada a fonte. O conteúdo dos artigos é de inteira
responsabilidade de seus autores, não expressando, necessariamente, o
pensamento da diretoria ou do corpo editorial. O CBR não se
responsabiliza pelo conteúdo dos anúncios publicitários e classificados.

MARKETING
Thiago Braga | thiago.braga@cbr.org.br
REDAÇÃO E EDIÇÃO
Jornalista
Simone de Maximo - MTB 61.454-SP
simone.maximo@cbr.org.br
DIAGRAMAÇÃO
Adriano Eufrasio | adriano.eufrasio@cbr.org.br

FILIAÇÕES
REGIONAIS
ASSOCIAÇÃO ACRIANA DE RADIOLOGIA E
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Presidente: Dr. Rogério Henriques Netto
Rua Hugo Carneiro, 505, Bosque
69900-550 – Rio Branco (AC)
(68) 8114-6471 | 3224-8060
a.acre.radiologia@gmail.com
SOCIEDADE ALAGOANA DE RADIOLOGIA
Presidente: Dr. Thiago Costa de Almeida
Rua Barão de Anadia, 05
57020-630 – Maceió (AL)
(82) 8884-1801 | 3223-3463
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: Dr. Jorge Roberto Di Tommaso Leão
Av. Leonardo Malcher, 1520
69010-170 – Manaus (AM)
(92) 8132-9730 | 3622-3519
socradiologiaam@hotmail.com
SOCIEDADE DE RADIOLOGIA DA BAHIA
Presidente: Dr. Gustavo Balthazar da Silveira
Carvalho
Rua Baependi, 162, Ondina
40170-070 – Salvador (BA)
(71) 9106-8142 | 3237-0190
sorba.com@gmail.com
www.sorba.com.br
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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 SUL-MATO-GROSSENSE DE
RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA
Presidente: Dra. Sirlei Faustino Ratier
Rua das Garças, 1547, Centro
79020-180 – Campo Grande (MS)
(67) 9984-8294 | 3025-1666
sradiologiams@gmail.com

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) 98612-2803
soc.radiologia@yahoo.com.br
www.srbrasilia.org.br

SOCIEDADE DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM DE MINAS GERAIS
Presidente: Dra. Cibele Alves de Carvalho
Av. João Pinheiro, 161, sala 204, Centro
30130-180 – Belo Horizonte (MG)
(31) 3273-1559 | 9951-6065
srmg@srmg.org.br
www.srmg.org.br

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

SOCIEDADE PARAENSE DE RADIOLOGIA
Presidente: Dr. Carlos Henrique Caldas
Rua Dos Mundurucus N. 3100 - Sala 1704
Ed. Metropolitan Tower
66040-270 – Belém (PA)
(91) 8841-5984
Hospital (HSM)
091- 31817000 OU
091- 3239-9000
administracao@densimagem.com.br

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
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SOCIEDADE DE RADIOLOGIA DA PARAÍBA
Presidente: Dr. Lautônio Junior Carlos Loureiro
Avenida Francisca Moura, 434 - Sala 206 - Centro
58013-440 – João Pessoa (PB)
(83) 3221-2402
rad.srpb@gmail.com
www.srpbcursos.com
SOCIEDADE DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM DO PARANÁ
Presidente: Dra. Dolores Del Carmen Bustelo
Rua Padre José De Anchieta N. 2310 - Conj. 146 14º Andar - Bigorrilho
80730-000 – Curitiba (PR)
(41) 9976-2909 | 3568-1070
sradiolpr@onda.com.br
www.srp.org.br

SOCIEDADE DE RADIOLOGIA DE
PERNAMBUCO
Presidente: Dr. Paulo Roberto Fernandes Vieira
Avenida Visconde De Suassuna, 923
Sala 102 - Santo Amaro
50050-540 – Recife (PE)
(81) 9966-3633 | 3423-5363
contato@srpe.org.br
www.srpe.org.br
SOCIEDADE PIAUIENSE DE RADIOLOGIA
Presidente: Dr. Daniel José Martins Barbosa
Rua São Pedro, 2265, Centro
64001-260 – Teresina (PI)
(86) 9988-5376 | 3226-3131
radiologiapiaui@gmail.com
ASSOCIAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Presidente: Dr. Bernardo Tessarollo
Rua Visconde da Silva, 52, sala 902
22271-090 – Rio de Janeiro (RJ)
(21) 99889-8578 | 2286-8877
srad@srad-rj.org.br
www.srad-rj.org.br
SOCIEDADE DE RADIOLOGIA DO RIO GRANDE
DO NORTE
Presidente: Dr. Thadeu Alexandre Paulino de Sousa
Avenida Afonso Pena, 744 - Tirol
59020-100 – Natal (RN)
(84) 9974-5601
contato@srrn.org.br
www.srrn.org.br
ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE RADIOLOGIA
Presidente: Dr. Thiago Krieger Bento da Silva
Av. Ipiranga, 5311, sala 205
Jardim Botanico
90610-001 – Porto Alegre (RS)
(51) 9962-0770 | 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.
R. Duque De Caxias, 518 - Caiari 		
78900-040 - Porto Velho (RO)		
(69) 9981-1026 | 3217 - 3390		
samuelcastiel@gmail.com
ASSOCIAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM DE RORAIMA
Presidente: Dr. Paulo Ernesto Coelho de Oliveira
Av. Ville Roy, 6529 - Canarinho
69301-000 – Boa Vista (RR)
(95) 8111-1009 | 3224-7999
rdiroraima@gmail.com e coelhorx@gmail.com
SOCIEDADE CATARINENSE DE RADIOLOGIA E
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Presidente: Dr. Ãngelo Duarte Carrão
Rua Othon Gama D’eça, 900 - Bloco A
Sala 213 - Casa Do Barão
89805-160 – Florianópolis (SC)
(48) 3364-0376
scr@scr.org.br | www.scr.org.br
SOCIEDADE PAULISTA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Presidente: Dr. Mauro José Brandão da Costa
Av. Paulista, 491 - 4º Andar - Bela Vista (SP)
01311-909 – São Paulo/SP
(11) 5053-6363 | 99934-7969
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
201 Sul, Conjunto 02 – Lote 02
Bairro Plano Diretor Sul
77160-060 - Palmas (TO)
(63) 9248 - 3939
radiologia@cbr.org.br

PALAVRA DO PRESIDENTE

DR. ALAIR SARMET
SANTOS

FOCO NA EDUCAÇÃO

Caros colegas,
Dou início a este texto destacando uma importante novidade do CBR que, por este motivo, foi o tema escolhido para
a matéria de capa desta edição: o Webinar CBR.
Trata-se de mais uma ação educativa do Colégio que trará,
a cada quatro semanas, um grande tema de interesse geral,
sempre por um grande nome da especialidade.
O Webinar inicia neste mês de julho e todos os associados
adimplentes do Colégio estão convidados a participar.
Fique atento ao seu e-mail, pois dias antes será enviado um
convite para que o colega se cadastre na ferramenta. No
dia do webinar basta acessar para participar.
Aproveito para lembrar que é importante ter o seu cadastro
sempre atualizado para receber todas as comunicações
do Colégio. Se notar que não está recebendo, entre em
contato com a equipe de colaboradores pelos canais de
comunicação do CBR, como telefone, formulário via site ou
mídias sociais para ajustar o que for necessário.
Ainda sobre as atividades educacionais, lembro também
que no mês de junho retomamos o Estúdio CBR. O programa voltou com algumas pequenas alterações em relação
a 2018, como a sua periodicidade, que passou de semanal
para quinzenal. A transmissão continua sendo pelo grupo
Acontece no CBR, às 19h, às quintas-feiras.

São muitas novidades com foco na Educação e atualização
dos radiologistas, por isso não posso deixar de reforçar
também o ESOR ASKLEPIOS International Course 2019 –
NEURORADIOLOGY, que acontecerá no final de agosto em
Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ). Associados ao CBR
têm desconto especial e exclusivo até 11 de julho, inclusive
os residentes. A programação está imperdível, não deixem
de conferir.
Termino este texto reforçando que, além da Educação, o
CBR tem atuado em outras inúmeras frentes, sempre com
foco na valorização da Radiologia brasileira. Inúmeras
parcerias, encontros estratégicos, reuniões com foco em
defesa profissional e todas as ações de apoio às regionais
resumem esse nosso intenso trabalho.
E muito mais vem por aí!
Um abraço a todos,

Dr. Alair Sarmet Santos
Presidente do CBR

Convido todos os colegas a assistirem e participarem do
Estúdio CBR, pois é possível interagir por meio de comentários, enviar perguntas aos convidados e compartilhar
experiências. Para os que ainda não conhecem, é muito
enriquecedor, garanto que irão gostar!
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CBR EM AÇÃO

PROGRAMA “PROFESSOR VISITANTE CBR” PROMOVE O INTERCÂMBIO DE
CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS EM DIVERSOS LOCAIS DO BRASIL
Destaque durante o primeiro semestre de 2019 e somando
três edições, o Programa “Professor Visitante CBR”, lançado no ano passado durante as comemorações dos 70
anos da entidade, é uma das mais importantes iniciativas
educativas do CBR e tem como objetivo promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências a partir da visita
de um professor para atividades educativas em programas
de residência e aperfeiçoamento por todo o Brasil.
A primeira edição do programa ocorreu em fevereiro, na
cidade de Recife (PE), com o prof. Dr. Manoel Rocha, do
Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de
Medicina da USP, que visitou o Hospital da Restauração, na
capital pernambucana. Com aulas teóricas e discussões de
casos, foi abordado em seu programa temas como adenocarcinoma de pâncreas, lesões císticas pancreáticas, lesões
císticas das vias biliares e critérios de ressecabilidade dos
colangiocarcinomas. O Dr. Manoel Rocha também esteve
em Maceió (AL), no Hospital Arthur Ramos.
“O programa ‘Professor Visitante CBR’ coloca professores
experientes em contato direto com médicos residentes. O
aprendizado se faz de diversas formas. Precisamos ler artigos, buscar referências em livros, mas uma das formas mais
interessantes é o contato direto com os mais experientes.
Essa é uma característica presente em todas as profissões.
Mesmo serviços com grande número de assistentes e
preceptores podem se beneficiar de receber um Professor
Visitante. É sempre bom ouvir uma pessoa de outro serviço
que pode ter uma abordagem diferente. Embora voltado
para os residentes, o programa possibilita também que o
Professor Visitante discuta com os médicos do serviço,
numa enriquecedora troca de conhecimentos”, explica Dr.
Manoel.
Já no mês de maio foi a vez da Faculdade de Medicina do
Triangulo Mineiro, em Uberaba (MG), receber o “Professor
Visitante CBR” com a Profa. Dra. Tatiana Fazecas, que
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proporcionou aulas teóricas e discussões de casos com os
residentes na área de Pediatria.
“Minha experiência foi ótima e a troca de experiências
mútua. Na parte da manhã fiquei no hospital universitário
com todos os residentes do serviço realizando exames
nos pacientes internados. Procurei demonstrar as peculiaridades da Radiologia Pediátrica realizando exames mais
específicos da especialidade como ultrassonografia transfontanela, do canal medular, transperineal, avaliação de
luxação congênita do quadril e do refluxo gastroesofágico.
Além disso, foi possível discutir alguns casos de tomografia
que os próprios residentes já haviam separado e mostrar
alguns casos de arquivo complementando as informações
de casos previamente discutidos. Os residentes demonstraram muito interesse em aprender técnicas novas e em
observar maneiras diferentes de realizar os procedimentos
que já conheciam”, relembra Dra. Tatiana.
Na parte da tarde, um auditório foi disponibilizado para
que outros radiologistas e colegas de outras especialidades pudessem participar. Quatro temas mais amplos foram
escolhidos, como tuberculose da infância; indicações e técnicas à tomografia de tórax; malformação do trato urinário
e infecção urinária; e avaliação por imagem do aparelho
digestório. Após cada tema os participantes puderam fazer
perguntas, proporcionando uma importante interação.
“Ser um ‘Professor Visitante CBR’ é muito mais que levar o
conhecimento de uma subespecialidade, é uma experiência
enriquecedora, tanto para o professor quanto para o aluno.
Não há somente troca de conhecimentos, mas sim de
realidades distintas que se complementam”, destaca Dra.
Tatiana.
Para o Dr. Luis Ronan Luis Ronan Marquez Ferreira de
Souza, responsável pelo Programa de Residência da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro que recebeu o

CBR EM AÇÃO

Dr. Manoel Rocha durante a primeira edição do Programa
“Professor Visitante CBR”, no Nordeste

Divulgação

Outra edição de sucesso do programa foi na Santa Casa
de Misericórdia de Maceió, com o Prof. Dr. Valdair Muglia
ministrando aulas na área de imagem abdominal com enfoque nas patologias geniturinárias. “Encontrei um grupo
extremamente motivado e focado nas atividades didáticas,
tanto nas aulas como na discussão de casos. Pude constatar
o elevado nível dos preceptores do Serviço da Santa Casa
de Maceió e seu empenho em conseguir mais atividades
de ensino. Todos estavam liberados para participar intensamente das atividades e demonstraram interesse muito
grande pelas atividades, com nível de interação elevado,
em um ambiente bastante informal”, conta Dr. Valdair.

Divulgação

Professor Visitante, reforçou a contribuição da visita. “Foi
transformador. Receber a visita da Dra. Tatiana com tamanha disposição e carisma para compartilhar conhecimento
contribuiu para preencher uma lacuna que tínhamos na
residência. Por isso organizamos as atividades para que o
residente ficasse o dia todo, aproveitando as discussões de
casos, as atividades práticas e toda troca que o programa
proporcionou”, afirma.

O programa “Professor Visitante CBR” surgiu da necessidade de oferecer aos centros de formação de radiologistas
uma maneira de suprir eventuais lacunas pontuais em seus
programas de residência médica. “Esta é mais uma das
iniciativas do Colégio com foco nas atividades de ensino.
Nasceu a partir de uma demanda muito clara de várias
sociedades estaduais filiadas, que o CBR se esforça para
atender, sem esquecer das outras atividades essenciais
como a defesa profissional. Após um semestre de eventos
do Programa ‘Professor Visitante CBR’, podemos dizer
que a iniciativa está atingindo plenamente seus objetivos”,
conclui Dr. Valdair que, atualmente, é também o diretor
científico da instituição.

Dra. Tatiana Fazecas visita a Faculdade de Medicina do
Triângulo Mineiro

Divulgação

O médico radiologista interessado em ser um “Professor
Visitante CBR” deve encaminhar sua inscrição, a qual será
analisada por uma comissão específica. Sendo aprovada,
ele passará a fazer parte de um banco de professores.
Importante lembrar que para se candidatar a “Professor Visitante CBR” o radiologista deve ser associado adimplente
do Colégio.
Já os programas de residência e aperfeiçoamento interessados deverão realizar sua inscrição, enquanto as sociedades filiadas avalizarão, junto ao CBR, a candidatura do
programa de residência e aperfeiçoamento. O regulamento
e as fichas de inscrição estão disponíveis no site do CBR.
Para mais detalhes sobre como se inscrever para o Programa “Professor Visitante CBR” acesse:
https://cbr.org.br/programa-professor-visitante-cbr/

Dr. Valdair Muglia visita a Santa Casa de Misericórdia de
Maceió
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CBR EM AÇÃO

NORMATIZAÇÃO DE EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA É DIVULGADO
PARA A CLASSE MÉDICA
Durante o mês de maio o CBR realizou uma campanha
junto às sociedades de especialidade filiadas à Associação
Médica Brasileira com o objetivo de divulgar a Normatização de Exames de Ultrassonografia, documento oficial e
elaborado pela Comissão de Ultrassonografia do Colégio,
que relaciona os principais pontos de interesse e dúvidas
que surgiram da prática dos especialistas envolvidos.

Diversas sociedades, em apoio ao Colégio, divulgaram a
Normatização entre seus associados por meio de seus sites
e mídias sociais, como a Sociedade Brasileira de Oncologia
Clínica, Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Associação
Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, Associação
Brasileira de Medicina Física e Reabilitação e Academia
Brasileira de Neurologia.

O intuito da ação foi mostrar a importância da padronização
da denominação do estudo ultrassonográfico por região e
a real abrangência de cada exame, reforçando também as
lutas do CBR pela valorização do Título de Especialista e
sua relevância para o médico e a população.

O documento está disponível no site do CBR (cbr.org.br/
pareceres), de forma gratuita e com acesso a especialistas
e à população em geral.

CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL E TRANSPARÊNCIA SÃO PALAVRAS-CHAVES PARA O CBR
Com o objetivo de continuar as diversas melhorias que vêm
sendo realizadas no decorrer dos últimos anos, tendo como
pilar uma gestão cada vez mais profissionalizada e atualizada com as práticas de mercado e foco no associado, o
Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
(CBR) fez mais uma importante mudança este ano: a troca
da empresa de gerenciamento de viagens.
A nova empresa é a BSP | Alatur JTB, uma das maiores do
Brasil e pertencente ao JTB Group, um conglomerado de
viagens de origem japonesa, conhecida por manter parcerias com grandes empresas mundiais que garantem segurança e cobertura ampliada, além de eliminarem fronteiras
para empresas e organizações com foco em crescimento
sustentável.
Responsável por emissão de passagens, hospedagens e
gestão de todas as viagens do Colégio, a empresa contratada oferece ferramentas que proporcionam controles
ainda mais detalhados, um rígido padrão de compliance,
métricas e relatórios que auxiliam nas análises com foco em
economia, entre outros aspectos importantes.
Segundo a diretora executiva do CBR, Suzana Bonolo, em
razão da agenda do Colégio, uma das principais despesas é
o custo com viagens, levando em conta que são realizadas
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reuniões de diretoria semanalmente, encontros mensais das
diversas comissões, reuniões estratégicas em Brasília (DF),
no Conselho Federal de Medicina (CFM) e em outros diversos órgãos, cursos em todo o Brasil e o Congresso anual.
Além disso, o CBR, como entidade nacional, é representado por radiologistas de todo Brasil, o que demanda uma
grande utilização de transportes aéreos e hospedagens.
“Sendo este um importante gasto, o CBR estudou opções
de agências e ferramentas de trabalho no segundo semestre de 2018, fazendo projetos pilotos com quatro empresas
distintas. Dentre estes, optamos pela empresa que oferecia
o melhor controle e custo operacional”, afirma.
Com um sistema de selfbooking [processo transparente
que permite ao próprio colaborador definir uma viagem,
dentro dos parâmetros da política da empresa], a estimativa é uma redução de 10% em relação a essa despesa, além
da total transparência quanto aos voos escolhidos diante
das opções aéreas do momento, fluxos de aprovações,
plataforma de BI [Business Intelligence] que possibilita
inúmeros relatórios e análises para melhorias dos processos
e controle contínuo de gastos.
Para conhecer a BSP | Alatur JTB acesse o site
https://www.alaturjtb.com/

MÊS DE JUNHO É MARCADO PELA VOLTA DO ESTÚDIO CBR
Durante este ano, a transmissão do Estúdio será quinzenal, sempre às 19h, pelo Workplace, no grupo Acontece no CBR
Além disso, os conteúdos são disponibilizados posteriormente no site do CBR e em podcast, disponível para iOS e
Android (este no aplicativo SoundClound) e por vídeo, em
nosso canal do Youtube. Acompanhe!

Simone de Maximo

No dia 6 de junho, o CBR retomou uma das suas atividades de destaque: o Estúdio CBR. A volta do programa
foi marcada pela participação dos doutores Hilton Leão,
diretor de Comunicação do CBR, e Valdair Muglia, diretor
científico do colégio, como moderadores do debate com a
doutora Patrícia Prando, convidada desta primeira edição
do Estúdio CBR 2019.
O tema, de muita relevância na Radiologia, foi “Avaliação
por métodos de imagem da endometriose”. O programa
contribuiu ainda com as discussões propostas para o
Hands On CBR sobre Pelve Feminina, que aconteceu no
final de semana seguinte à transmissão.
O Estúdio CBR é um programa transmitido ao vivo pelo
Workplace do CBR, no qual especialistas debatem os
mais variados assuntos relacionados à área radiológica e
permite aos espectadores a oportunidade de fazer comentários e tirar dúvidas com os convidados sobre os tópicos
abordados durante a transmissão.

Os dotoures Hilton Leão, Patrícia Prando e Valdair Muglia na
volta do Estúdio CBR

CBR PARTICIPA DO PAINEL “DESAFIOS PARA A TELEMEDICINA E TELESSAÚDE NO
BRASIL” NO SBCAS2019, NO RIO DE JANEIRO
Divulgação

O Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde é
um dos principais fóruns de divulgação científica e de encontro de pesquisadores das áreas de computação e saúde.
A Dra. Alexandra Monteiro, atual primeira-secretária no CBR
e diretora Sudeste na Associação Brasileira de Telemedicina e Telessaúde (ABTMS), apresentou a sua experiência no
tema e no debate com a plateia, destacou a importância
do uso das tecnologias como meio de fortalecer, jamais de
substituir, a relação entre médico e paciente, uma vez que
na área da Saúde o foco é na pessoa, na melhor abordagem
e na prática ética e responsável para a prevenção, a promoção e o cuidado à saúde.
No evento, a convite da Sociedade Brasileira de Computação Aplicada à Saúde (SBCAS), estiveram reunidas a Sociedade Brasileira de Informática (SBIS) e a ABTMS, fato que
representa grande avanço para a consolidação da Saúde
Digital no Brasil.

Artur Ziviani, Coordenador do Comitê de Programa do
SBCAS 2019, Débora Muchaluat-Saade, Coordenadora da
Comissão Especial de Computação Aplicada à Saúde da SBC,
Coordenadora Geral SBCAS 2019, Márcia Ito, Diretoria SBIS e a
Dra. Alexandra Monteiro, Primeira-secretária do CBR

CBR EM AÇÃO

SEGUNDA ETAPA DA PROVA DE TÍTULO DE ESPECIALISTA E CERTIFICADO DE ÁREA
DE ATUAÇÃO REÚNE 450 CANDIDATOS EM SÃO PAULO

“A prova de aparelho testa habilidade prática de um
indivíduo, de identificar a anatomia e, por vezes, lesões. É
uma prova que cobra um outro tipo de competência, mais
prática, obviamente, mas que também exige um conhecimento teórico para realizar uma determinada questão que
o examinador propõe. Eu diria que é a etapa que engloba
mais assuntos de conteúdo programático durante a formação do indivíduo. É nessa prova que ele é avaliado, não só
na prática manual na realização de um exame, mas também
no seu conhecimento teórico”, afirma Dr. Tulio Macedo, coordenador da Comissão de Admissão e Titulação do CBR.
Neste ano a novidade foi a divisão das áreas ultrassonográficas. As provas de Ultrassonografia Geral, Ultrassonografia
em Ginecologia e Obstetrícia e Ecografia Vascular com Doppler foram realizadas em horários diferentes, permitindo
assim que a avaliação fosse feita mais rapidamente.

No dia 7 de agosto será realizada a segunda etapa para
os candidatos de Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia. A Prova de Título de Especialista também irá
ocorrer, em outubro, na cidade de Fortaleza (CE), englobando as áreas de Radiologia e Diagnóstico por Imagem e
Ultrassonografia Geral, dando aos candidatos uma segunda
oportunidade durante o ano. Acompanhe as comunicações
do CBR para ficar por dentro do período de inscrição.

Divulgação

A prova, que reuniu cerca de 450 candidatos nas áreas de
Ultrassonografia Geral, Ultrassonografia em Ginecologia e
Obstetrícia, Ecografia Vascular com Doppler, Mamografia,
Neurorradiologia Diagnóstica e Terapêutica e Densitometria
Óssea abordou a avaliação prática nos equipamentos, com
questões cotidianas, além de, para algumas especialidades,
uma entrevista de aptidão.

prova, além da estrutura e parte multimídia, foram positivas”.

Candidata durante a realização da prova

Divulgação

No dia 25 de maio, os candidatos classificados para a segunda etapa da Prova de Título de Especialista e Certificado de Área de Atuação realizaram o exame prático, o qual
foi realizado no Instituto de Radiologia (InRad) do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (HCFMUSP).

A Dra. Rosângela Paiva Matias Barbosa realizou a prova de
Ultrassonografia Geral e contou que as questões foram bem
objetivas. “O avaliador focou no que realmente precisa, me
deixando muito tranquila. Além disso, a estrutura do local
e a organização do CBR colaboraram para que a avaliação
fosse realizada facilmente”, afirmou.
Já o Dr. Thomaz Machado da Silva, que também prestou a
prova de Ultrassonografia Geral, ressaltou a tranquilidade
transmitida pelos avaliadores “Quando chegamos para
fazer a prova tem um avaliador que dá todo apoio e atenção, o que nos tranquiliza bastante. Durante o exame ele
pede as estruturas e auxilia no manuseio das máquinas, que
pode variar dependendo do equipamento”, relatou.
Entre os candidatos de Densitometria Óssea, o Dr. Daniel
Humberto Dias Freire salientou que “a organização da
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Candidato durante a simulação

CBR EM AÇÃO
Novidade durante a prova de Neurorradiologia - SBNR
A segunda etapa da Prova de Título para a área de atuação em Neurorradiologia Terapêutica, em parceria com
a Sociedade Brasileira de Neurorradiologia, contou com a
utilização dos Simuladores de Realidade Virtual – Mentice,
os quais foram utilizados de acordo com a empresa pela
primeira vez no mundo para certificação de conclusão de
especialidade médica.
Este recurso inovador de ensino foi utilizado para avaliação
do conhecimento, habilidade e atitudes dos candidatos.
Esses equipamentos permitem que o candidato seja inserido num cenário real em conjunto com o seu examinador,
discutindo e selecionando as opções terapêuticas, materiais
para a execução do tratamento assim como o que fazer

diante de situações de emergência. De acordo com os examinadores e candidatos, a utilização desses equipamentos
foi positiva e progressivamente serão incorporados ao
plano pedagógico dos Centros de Treinamento no novo
currículo de Neurorradiologia, que está em elaboração,
sendo baseado no modelo de competências.
Os 12 candidatos foram avaliados por três bancas independentes, compostas por três estações cada uma, abordando
todo o leque de doenças vasculares cerebrais. Os dois primeiros candidatos classificados no resultado geral foram
premiados com uma visita ao Centro de Tecnologia da
Medtronic em Irvine – Califórnia – USA, para aprimoramento dos conhecimentos em relação as técnicas e matérias
usados em Neurorradiologia Terapêutica.

MÍDIAS SOCIAIS DO CBR CRESCEM EM NÚMERO DE SEGUIDORES E TRANSFORMAM
A COMUNICAÇÃO COM OS ASSOCIADOS
Instagram é um dos destaques, com mais de 7 mil seguidores em pouco mais de um ano
As redes sociais revolucionaram a forma das pessoas se
comunicarem e interagirem. Apesar de, muitas vezes, dividirem opiniões, elas aproximam e facilitam as relações entre
as pessoas. De acordo com o relatório Digital in 2018 Global
Overview, publicados pelas empresas de marketing digital
We Are Social e Hootsuite, 139 milhões de brasileiros são
usuários de internet e 62% são usuários de redes sociais.
Outro dado relevante é que os brasileiros gastam cerca de
10h por dia navegando na rede, sendo 3h40 a média diária
dedicada às redes sociais.

dia seguinte. A Pergunta do Dia também é compartilhada
no Instagram, onde há intensa interação e participação dos
usuários. Em um ano e meio, a conta do CBR no Instagram
ultrapassou a marca de 7 mil seguidores. “Eu fiquei entusiasmado e até espantado com o crescimento tão rápido,
visto que outras sociedades também usam essa rede. O
Instagram do CBR tem um destaque no número de seguidores na interação, que é o mais importante. Está claro
que as pessoas estão correspondendo às publicações e ao
conteúdo dessa mídia”, ressalta o diretor de comunicação.

Os números mostram a relevância dessas mídias e seu
potencial para uma boa comunicação. O CBR está presente
nas principais mídias sociais, compartilhando conteúdo de
interesse da comunidade radiológica. É a partir das redes
que os seguidores recebem informações de cursos, eventos, benefícios, reuniões e ficam por dentro das atividades
do Colégio.

O crescimento de usuários das mídias sociais na especialidade não se restringe aos mais jovens. Médicos mais
experientes também aderiram as redes para compartilhar a
vivência adquirida ao longo do tempo.

Cuidado com as “Fake News”
“Essa presença é uma evolução do CBR na forma de se
comunicar com o seu associado. Hoje vejo a mídia social
com uma relevância muito grande, principalmente para disseminar notícias, cursos e conhecimento em geral” afirma o
Dr. Hilton Leão, diretor de Comunicação do Colégio.
No Workplace do CBR, plataforma de interação que reúne
cerca de 8 mil médicos radiologistas, diariamente são
compartilhados pelos membros artigos, novidades da especialidade, casos, entre outros conteúdos, proporcionando
interação e troca de conhecimento entre radiologistas de
todo o Brasil.
Em 2018 o CBR lançou a “Pergunta do Dia”, iniciativa da
qual é publicada uma questão das Provas de Título de Especialista dos anos anteriores e a sua respectiva resposta no

Combater as “Fake News” têm sido um desafio não só para
os profissionais da área de comunicação, mas sim para
toda a sociedade. O CBR está sempre atento a este ponto,
trazendo informação correta não só aos seus associados,
mas a todos os brasileiros. Um exemplo recente foi a divulgação em todos os seus canais de uma nota de esclarecimento sobre notícias falsas relacionadas à Mamografia que
estavam sendo propagadas nas mídias sociais.
“Tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Eu acho
que existe um potencial grande para o mal uso, criando
desinformação. Mas o movimento que eu vejo de informações relevantes sendo publicadas supera isso”, conclui Dr.
Hilton Leão.
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IMAGEM MUNDO
57ª REUNIÃO ANUAL DA “SOCIEDADE AMERICANA DE NEURORRADIOLOGIA”
(ASNR 2019), EM BOSTON, TEM RADIOLOGISTA BRASILEIRA INCLUÍDA ENTRE OS
DESTAQUES (MEMBER SPOTLIGHT) DO CONGRESSO
Joshua A. Hirsch, MD, FACR, FSIR, FSNIS - presidente
eleito e presidente do programa da reunião anual da ASNR
em 2020
Tina Young Poussaint, MD, FACR - vice-presidente
Yvonne W. Lui, MD - tesoureiro
Erin Simon Schwartz, MD, FACR continuará em seu papel
como secretária.
Divulgação

A 57ª Reunião Anual da American Society of Neuroradiology ocorreu de 18 a 23 de maio no Hynes Convention Center,
em Boston (EUA), e teve com o presidente a Dra. Pina
C. Sanelli, MD, MPH, FACR. O tema central foi “Conexão:
Ciência e Prática” e enfatizou a Neurorradiologia clínica
e as mais recentes pesquisas sobre o papel da conexão e
conectividade como um tema amplo na neurociência e na
natureza humana. O simpósio de abertura abordou o papel
de conexão e conectividade das mais recentes pesquisas
em mapeamento do cérebro humano para a compreensão da importância da conexão humana no bem-estar e
felicidade. Com um foco clínico, também houve palestras
sobre a interrupção da conexão em distúrbios do desenvolvimento, acidente vascular cerebral, doença da substância
branca, demência, lesão cerebral traumática e distúrbios
psiquiátricos.
Noite de Reencontros - Como novidade para confraternização e conexão, na noite de segunda-feira, 20 de
maio, aconteceu pela primeira vez no ASNR um coquetel
inaugural especial para celebrar e promover o reencontro
entre colegas e amigos que fizeram treinamento juntos em
Neurorradiologia (“Fellowship” em Neurorradiologia) nas
universidades dos Estados Unidos e em outros países.
“Foi uma grande e emocionante oportunidade para reencontrar e reconectar com os velhos amigos e colegas como
nunca aconteceu no ASNR”, disse a Dra. Maria de Fátima
Viana Vasco Aragão, que participa do ASNR desde 1996 e é
membro da ASNR desde 1999.

Novidade no ASNR 2019 - Reverência prestada a alguns
membros do ASNR, denominada “Member Spotlight”,
transmitida nos intervalos das aulas. A Dra. Maria de Fátima
Viana Vasco Aragão foi incluída nesse destaque durante o
Congresso, “Foi uma grande honra obter esse reconhecimento
da ASNR”, declara Dra. Maria de Fátima.

Reunião das residências médicas - Fellowship dos Estados
Unidos durante o ASNR. Dra. Maria de Fátima Vasco Aragão
junto ao seu diretor, Dr. Thomas Nadich, e ao Dr. Brad Delman,
e demais colegas do Hospital Mount Sinai, de NY.
Divulgação

“Como é recompensador e encorajador ver o reconhecimento dos nossos esforços e do nosso trabalho como
neurorradiologistas e pelas pesquisas que foram realizadas
e publicadas no AJNR”, relata Dra. Maria de Fátima, que
acumula atualmente os cargos de segunda-secretária do
CBR, member at large da WFNRS, além de ser diretora do
Conselho Consultivo da SRPE (ex-presidente da SRPE) e
diretora de relacionamentos internacionais da entidade. A
Dra. Maria de Fátima era também a representante oficial do
CBR no ASNR 2019.

Divulgação

ASNR Member Spotlight - Outra novidade foi a reverência
prestada pelo ASNR a alguns de seus membros. Durante os
seis dias de evento, nos intervalos de aula, foram exibidos
slides reverenciando alguns membros do ASNR que tiveram
destaque (fotos dos membros com suas linhas de pesquisa
e interesses pessoais) e, entre eles, estava incluída a Dra.
Maria de Fátima, do Brasil. Ela se sentiu muito honrada e
emocionada pela surpresa e pela bonita homenagem feita
pelo ASNR aos seus membros.

Eleição da Nova Diretoria do ASNR
A Sociedade Americana de Neurorradiologia (ASNR)
elegeu os novos diretores do Conselho de Administração
2019-2020 da Sociedade no final de sua 57ª Reunião Anual.
Confira:
Robert M. Barr, MD, FACR - 57º presidente da ASNR,
2019-2020
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Grupo do SILAN - No centro a Dra. Luísa Biscoito, presidente,
ao lado de outros membros após a sessão ASNR - SILAN.

Divulgação

IMAGEM MUNDO
Reunião da WFNRS em Boston no ASNR
A WFNRS escolheu Nova York como o local do Syposium
Neuroradiologicum 2022 e tem Mauricio Castillo, MD, FACR,
como presidente do evento. Na reunião foi dado andamento na organização deste evento, que será juntamente com
o ASNR de 2022.
Veja o site da SNR 2022 em www.snr2022.org
Ferramenta “Galileo Education”
Trata-se de uma nova ferramenta educacional fornecida
pela WFNRS livre para seus membros. O Galileo Education
é uma ferramenta de apoio para decisão clínica focada no
ensino do diagnóstico diferencial neurorradiológico para
estagiários e profissionais de Radiologia. Este produto de
software baseado na web fornece aos usuários uma abordagem consistente e estruturada para a interpretação de
exames de ressonância magnética do cérebro. Usar o Galileo Education regularmente pode acelerar e documentar as
habilidades de diagnóstico neurorradiológico.
Divulgação

Divulgação

Sala lotada ASNR - SILAN Tema Urgência

Reunião da diretoria executiva da World Federation of
Neuroradiolgy Societies durante o ASNR. Da esquerda para
a direita: Dr. Wan Guo, vice-presidente WFNRS, Dr. Turgut
Tali, presidente da WFNRS, Dra. Maria de Fátima Viana Vasco
Aragão, member at large WFNRS, Dr. Alex Rovira, tesoureiro
WFNRS, Dr. Maurício Castillo, presidente do Symposium
Neuroradiologicum 2022, em NY.

A Sociedade Americana de Neurorradiologia (ASNR) é uma
organização de mais de 5.600 neurorradiologistas e profissionais relacionados, fundada em 1962, dedicada a maximizar os benefícios da Neurorradiologia para pacientes
e outros profissionais, promovendo os mais altos padrões
de treinamento e prática e fomentando pesquisas na área.

Jantar Presidencial - da esquerda para a direita: Dr. Turgut Tali,
presidente da WFNRS, Dra. Pia C. Maly Sundgren, presidente
da ISMNR, Dr. Walter Kucharczyk, de Toronto, Dra. Maria de
Fátima Vasco Aragão, segunda-secretária do CBR, Dr. Rafael
Rojas, da Harvard University, Dr. Jeffrey S. Ross, editor-chefe
da AJNR, Dr. Carlos Torres (SILAN).

Divulgação

Sobre a Sociedade Americana de Neurorradiologia
(ASNR) e o “American Journal of Neuroradiology AJNR”

O editor-chefe do AJNR é o Dr. Jeffrey S. Ross, que é professor de Radiologia na Mayo Clinic College of Medicine e
neurorradiologista na Mayo Clinic em Phoenix, Arizona. Ele
se tornou o editor-chefe da AJNR em julho de 2015.
A Diretora Executiva da ASNR é a Sra. Mary Beth Hepp que
continuará seu trabalho brilhante pela ASNR.
O próximo ASNR 2020 será em Las Vegas. Não perca essa
oportunidade de participar desse grande evento!

Dr. Robert M. Bars, presidente eleito da atual chapa e Dra. Pina
C. Sanelli, presidente-2019

Para saber mais sobre ASNR, visite www.asnr.org.
*Contribuiu neste texto a Dra. Maria de Fátima
Viana Vasco Aragão
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MAIS UMA NOVIDADE
DO COLÉGIO PARA SEUS
ASSOCIADOS CHEGA NESTE MÊS

CAPA
Uma nova e importante ação educativa do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, o Webinar CBR
tem como principal característica a abordagem de grandes
temas, de interesse geral, sempre por um grande nome da
especialidade.
Webinar é uma espécie de videoconferência, na qual uma
empresa ou instituição utiliza uma plataforma online para
uma comunicação em via única. O termo é uma abreviação
da expressão em inglês web based seminar, que significa
seminário realizado pela internet.
Com 45 minutos de atividade, sendo 20 a 25 minutos de
aula seguidos por casos que ilustram o tópico, com possibilidade de envio de perguntas para um moderador, o
Webinar CBR ocorrerá a cada quatro semanas, sempre às
terças-feiras, das 12h15 às 13h (horário de Brasília).
A ideia de lançar o Webinar CBR nasceu a partir das características do Brasil, que tem grandes distâncias e que,
muitas vezes, dificultam o deslocamento das pessoas aos
locais de eventos presenciais e na facilidade de hoje realizar
aulas e discussões via web, aliadas à política adotada pelo
Colégio de realizar iniciativas de alto impacto para alcançar
grande número de radiologistas em todas as regiões do
Brasil.
“Essa iniciativa permite que importantes temas, comuns aos
radiologistas e não somente aos especialistas, sejam discutidos de forma bem prática, refletindo as necessidades do
dia a dia. Serão discutidos casos relacionados ao tema do
dia e as pessoas poderão realizar perguntas, proporcionando grande interação e um aprendizado bastante prático”,
explica Dr. Valdair Muglia, diretor científico do CBR.
A ideia é abordar temas de interesse do radiologista geral,
mesmo que este seja apresentado por um especialistas da
área. “Dessa forma agregamos a experiência de alguém que
se dedica ao assunto para que ele possa transmitir seu conhecimento e experiência de forma clara e didática para um
grande número de pessoas. Temos um time de especialistas
no país e no exterior, que são pessoas muito interessadas
e disponíveis para colaborar com o CBR e com o ensino da
Radiologia no Brasil”, acrescenta Dr. Valdair.

Como participar?
Todos os associados adimplentes do CBR estão convidados
a participar, de forma gratuita. Lembrando que os residentes não pagam a anuidade do Colégio.

Os participantes que tiverem 75% de presença anual nos
webinares receberão certificado de atualização profissional.
Lembramos da importância de manter seu cadastro sempre
atualizado para receber o convite para o webinar e também
outras comunicações do CBR.

Agenda:

Tema: Manejo do nódulo pulmonar solitário - dicas do
especialista
Palestrante: Dra. Isabela Silva Müller
Moderador: Dr. Valdair Muglia
Data: 2 de julho de 2019
Hora: 12h15 (Horário de Brasília)

Dra. Isabela Silva Müller
Doutora em Radiologia Clínica
pela UNIFESP/EPM
Editora Associada do Livro Tórax
da Série CBR
Consultora em Diagnóstico por
Imagem do Tórax

Tema: LI-RADS v2018 – Aplicação prática e laudo estruturado
Palestrante: Dr. Guilherme Moura Cunha
Moderador: Dr. Hilton Leão Muniz Filho
Data: 30 de julho de 2019
Hora: 12h15 (Horário de Brasília)

Dr. Guilherme Moura Cunha
Médico radiologista pela
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ)
Senior Research Associate
– Liver Imaging Group –
Universidade da Califórnia San
Diego, USA
LI-RADS Steering Committee
member 2019-2020
Guarantor of translation
integrity CT/MRI – LI-RADS
International Working Group

Dias antes do webinar será encaminhado um e-mail de
cadastro com a programação dos webinares e um link para
registro na ferramenta.
Com o cadastro realizado, basta acessar o link do webinar
pela ferramenta no dia e horário programado e participar.
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IMAGEM BRASIL

CONQUISTA PARA A RADIOLOGIA: UERJ TEM SUA PRIMEIRA PROFESSORA TITULAR
EM RADIOLOGIA
No dia 29 de maio um acontecimento importante marcou
a história da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Radiologia
brasileira.

todos que iluminaram as minhas escolhas com destaque
ao meu pai, Fernando Monteiro (in memorian), brilhante
radiologista no Rio de Janeiro, que me ensinou a amar e me
orgulhar de ser Médica e Radiologista”, finaliza.
Divulgação

Após a sua Defesa Pública de Memorial, a Dra. Alexandra
Monteiro, primeira-secretária do CBR, foi nomeada Professora Titular em Radiologia da UERJ, tradicional instituição
de ensino público do Rio de Janeiro, além de ser uma das
maiores universidades do Brasil.
Com isso, a Dra. Alexandra Monteiro confirma seu importante papel na comunidade radiológica, sendo a primeira
professora de Radiologia da UERJ.

Sobre a Defesa Pública de Memorial, a doutora conta que
“é, no mínimo, inusitada, pois é o momento em que você
expõe e torna pública a sua trajetória pessoal e profissional,
além de ser um momento de revisão e reflexão sobre uma
história construída e de um possível legado para as próximas gerações”.

Dra. Alexandra juntamente com a Banca Avaliadora após a
Defesa Pública de Memorial.
Membros da Banca:
• Profa. Dra. Ana Emilia Figueiredo de Oliveira (UFMA)
• Prof. Dr. José Hermogenes Rocco Suassuna (UERJ)
• Prof. Dr. Edson dos Santos Marchiori (UFRJ)
• Prof. Dr. Hilton Augusto Koch (UFRJ)
• Prof. Dr. Ronaldo Damião (UERJ)

Divulgação

O fato, além de ser marcante para a especialidade, demonstra o crescimento da atuação das mulheres de forma
geral, sendo cada vez mais protagonistas em suas carreiras.
“Muito me orgulha não só como mulher, mas, sobretudo,
como representante da Radiologia Brasileira na categoria
de Professor Titular em uma Instituição de Ensino Pública e
de excelência como é a Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro”, afirma a Dra.
Alexandra.

Na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro é solicitado, além da Defesa
Pública do Memorial, a apresentação de um Plano de
Trabalho prospectivo, o que reitera e denota a importância
da Titularidade como legado institucional. No caso, o Plano
de Trabalho apresentado para o ensino, a pesquisa e a
extensão teve como pilares: a formação do médico para a
análise crítica de problemas, a aprendizagem colaborativa
utilizando tecnologias educacionais e o desenvolvimento
de atitudes, habilidades e competências para a pesquisa e
o empreendedorismo.
Questionada pelo Boletim CBR sobre os principais passos
que a levaram até essa conquista, a Dra. Alexandra ressalta
que meta, determinação e foco constituem, em sua visão,
o tripé para qualquer trajetória a despeito da profissão, do
gênero ou de qualquer outro item.
“Além disso, raízes fortes, excelentes amigos e exemplos
profissionais em ética, boas práticas e na qualidade técnica
e científica completam esse tripé, por isso agradeço a
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Dr. Alair Sarmet Santos, presidente do CBR, Dr. Edson dos
Santos Marchiori, editor-chefe da revista Radiologia Brasileira,
Dra. Alexandra Monteiro, primeira-secretária do CBR, e Dr.
Hilton Augusto Koch, ex-presidente do CBR

ASSUNTO LEGAL

CBR CHAMA A ATENÇÃO DA SOCIEDADE PARA A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO DE
QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA
O Registro de Qualificação de Especialista (RQE) é a
formalidade que permite ao médico divulgar a sua especialidade/área de atuação após o registro junto ao Conselho
Regional de Medicina de sua jurisdição, em conformidade
com a Resolução CFM Nº1.974/2011.
O Decreto Lei 8.516, de 10 de setembro de 2015, que criou o
Cadastro Nacional de Especialistas, estabeleceu que título
de especialista “[…] é aquele concedido pelas sociedades
de especialistas, por meio da Associação Médica Brasileira
– AMB, ou pelos programas de residência médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica
– CNRM.”
Verifica-se, assim, que a obtenção do título de especialista
é contemplada por dois caminhos: aprovação nos exames
promovidos pelas associações médicas/AMB ou nos programas de residência médica credenciada pelo MEC.
A regulamentação das especialidades médicas no Brasil é
estabelecida em conjunto pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), sendo que
a Resolução CFM nº 2.162/2017 contempla a lista de todas
as especialidades médicas e respectivas áreas de atuação
atualmente reconhecidas – lista essa que é atualizada com
alguma frequência.
Frise-se, por fim, que caracteriza infração ética a divulgação de especialidade médica que não possa ser comprovada, nos termos do artigo 114 do vigente Código de Ética
Médica.
Título de Especialista CBR
O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), em razão de convênio firmado com a AMB, tem
a prerrogativa legalmente assegurada, eventualmente em
conjunto com outras associações, de conferir os seguintes
títulos de especialista e certificados de área de atuação:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Ultrassonografia Geral
Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia
Mamografia
Ecografia Vascular com Doppler
Densitometria óssea
Neurorradiologia diagnóstica
Neurorradiologia terapêutica
Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia

Assim, apenas o CBR tem a legitimidade de conceder e
expedir os títulos de especialista ou os certificados de área
de atuação citados, segundo as regras da AMB. Ainda, de
acordo com o artigo 115 do Código de Ética Médica, é vedado ao médico “Anunciar títulos científicos que não possa
comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual
não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional
de Medicina.”.
Com o objetivo de difundir essa e outras informações para
a sociedade, o Colégio ainda reforça a importância das
pessoas saberem reconhecer o especialista nas áreas em
que ele anuncia ser habilitado e atuar dentro dos conceitos
éticos difundidos pelas sociedades científicas e Conselhos
Regionais de Medicina (CRMs).

Quer saber como buscar por Especialistas CBR?
Você sabia que pode consultar se um médico tem Título de Especialista na área de Diagnóstico por Imagem?
Veja como é simples:
– Acesse o site do CBR;
– No campo “Busca por Especialistas”, localizado no
menu superior, ao lado direito da tela, preencha com o
nome do médico e o estado para finalizar a consulta;
– Pronto: se ele for um especialista, você verá o nome,
o estado e as especialidades/áreas do médico consultado.
Importante: Há casos de médicos que poderão não
estar disponíveis no site do CBR pois têm seu registro
nos Conselhos Regionais de Medicina. Dessa forma,
você também pode pesquisar por meio do Conselho
Federal de Medicina.

*Este conteúdo contou com o apoio da Assessoria
Jurídica do CBR.
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FINANÇAS PESSOAIS

ALOCAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
NUMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
Seguindo a Teoria do Portfólio, disseminada por Harry
Markowitz em artigo publicado em 1952, “Portfolio Selection”, muito resumidamente, ao montarmos uma carteira
de investimentos devemos nos preocupar com dois fatores
básicos: o risco e o retorno esperado de cada ativo. Numa
carteira ideal e equilibrada, os ativos precisam se contrabalancear avaliando a correlação entre eles. Devemos ter
ativos de alto e baixo risco, ativos de correlação inversa e
também aqueles com retornos diferenciados. Teoricamente, essa composição traria uma enorme vantagem sobre
uma carteira não diversificada.
Nem todos concordam plenamente com essa teoria.
Destaco, de maneira fugaz, a Teoria do Barbell proposta
por Nassim Taleb. Neste modelo, de forma bem simplista,
devemos ter em nosso portfólio a maior parte aplicada em
ativos de baixo risco. Em contrapartida uma pequena parte
deve estar alocada em ativos de altíssimo risco, porém com
um retorno potencialmente explosivo, por exemplo, no
mercado de opções (derivativos). Assim, nesta metodologia, a grande parte do capital estará posicionada em títulos
públicos (90%) e uma pequena parte no mercado de ações
(e seus derivativos). Isso também pode ser replicado para a
montagem de uma carteira de ações: a maior parte deverá
estar alocada em ações de empresas seguras e maduras, e
uma pequena parte em Small Caps – pequenas empresas
com potencial de grande crescimento no longo prazo.
De outro lado, a maioria dos especialistas em finanças
pessoais sugere que uma carteira de investimentos deve
ser composta por uma base ampla em ativos de renda fixa
e a ponta contendo ativos de renda variável: uma pirâmide.
Veja:
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No Brasil, os ativos de baixo risco são representados pelos
títulos públicos indexados à Taxa Selic (Tesouro Selic) e os
Fundos DI. Nos ativos de médio risco poderíamos incluir
os títulos públicos prefixados (Tesouro Prefixado) e os
vinculados à inflação (Tesouro Inflação – antigas NTN-Bs),
os fundos imobiliários e alguns títulos privados (CDBs de
bancos médios e debêntures). O mercado de ações (e seus
derivativos) seria o grande representante dos ativos de
maior risco da carteira. Para finalizar, o dólar americano e o
ouro seriam os ativos com o objetivo de proteger a carteira
(Hedge). Na próxima coluna abordaremos mais o assunto.

Alto Risco
Médio Risco
Baixo Risco

TERMINOLOGIA MÉDICA

DR. SIMÔNIDES BACELAR

HOMEM OU SER HUMANO?
São muito comuns e clássicas as referências de – o homem
– como expressão de coletividade com abrangência de
homens, mulheres e crianças de ambos os sexos, o que se
encontra consagrado na língua portuguesa e, como fato da
língua, é de uso correto e legítimo. De fato, o nome científico da espécie humana mais recente, Homo sapiens sapiens,
homem sapiente, corrobora esse uso, e os dicionários
trazem a universalização do significado de homem.
No entanto, há questões a serem levantadas sobre esse
contexto, que, por estas existirem, é oportuno conhecer.
Andaria bem mencionar ser humano ou espécie humana,
ente humano, indivíduo humano, primatas humanos em vez
de o homem quando se referir à raça humana, tendo em
vista a neutralidade, sobretudo do primeiro termo, ou seja,
isento de questionamentos. Frequentemente “o homem”
pode ser substituído por humanidade. Gênero humano
pode ser contestável, já que o gênero é Homo e inclui o H.
ergaster, o H. habilis o H. erectus, o H. sapiens e o H. sapiens
sapiens.
A atual Constituição Federal prima pela isonomia entre
homem e mulher (artigo 5.o, inciso I: homens e mulheres
são iguais em direitos e obrigações nos termos desta
Constituição) e adota preceito amplo com abrangência da
pessoa jurídica.
Em outros contextos, há quem use humano como substantivo – frequentemente como tradução do inglês human. Ex.:
A brucelose é doença que acomete humanos e quaisquer
animais. Não é erro, mas um modo de expressão. Contudo,
é de bom uso gramatical e de bom estilo científico usar
palavras em funções sintáticas ou de classe próprias.
Humano é assinalado apenas como adjetivo na ortografia
oficial (Vocabulário Ortográfico, Academia Brasileira de
Letras, 2009). Desse modo, o uso preferencial, mas não exclusivo, é ser humano ou um substantivo equivalente como
foi retrocitado. Segundo a norma gramatical, substantivo
é lexia que designa os seres, e adjetivo, palavra que os
qualifica.
Nessa conjuntura, usam-se preferencialmente adjetivos
quando não houver substantivos equivalentes em expressividade, como estatística, soldado, médico. Essa é uma
proposição acadêmica, de acordo com a organização e a

disciplina gramatical normativa. As variações são bem-vindas, mas não poderiam ser formas de preferência em textos
científicos formais. Esse procedimento visa a propiciar mais
clareza e firmeza de sentido à frase, que nem sempre o
contexto esclarece.
Com o patrocínio da United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (Unesco), o livreto Guidelines on
Non-Sexist Language, traduzido, em parte, para o português traz eloquente crítica à linguagem sexista e propõe
soluções e cuidados para que se evitem menções discriminatórias e politicamente desconcertadas, tendo em vista a
influência atual mais abrangente da mulher na sociedade.
Assim, reitera-se que, em dependência do contexto, pode-se, trocar humano(s) por a(s) pessoa(s), a humanidade,
a espécie humana, o gênero humano, o Homo sapiens, o
público, a sociedade, os povos, os indivíduos, indivíduo humano, nossos antepassados, pessoa humana, ser humano,
indivíduo humano.
Em lugar de “as conquistas do homem”, diz-se as conquistas humanas. Em vez de “Alterações ambientais feitas pelo
homem”, diz-se: alterações ambientais antrópicas. Também
aconselhável a substituição em termos generalistas do
tipo, “o homem do laboratório” (profissional, laboratorista),
“o homem de ciências” (cientista). Mesmo expressões
como rapaz afeminado e comportamento afeminado
trazem carga pejorativa a respeito da condição feminina.
Aconselha-se a dizer rapaz delicado, amaneirado, meigo,
espalhafatoso ou nomes similares. Em adição, pode ocorrer
dualidade quando se refere ao homem, uma vez que pode
significar ser humano ou apenas o indivíduo masculino.
A origem da palavra homem vem do termo humus, solo, de
hominem, que habita a terra, em oposição aos deuses. A
raiz hum- se encontra em humilde, de humilitare, abaixar-se
ao chão; em úmido, molhado como característica do solo;
em humor, algo líquido (M. Viaro, Por Trás das Palavras:
Manual de Etimologia do Português, 2004, p. 176).
A referência ao homem como termo coletivo é clássica e
corrente entre bem preparados autores, mas modernamente têm ocorrido algumas alterações quanto à significação
da mulher no contexto humanitário, o que faz ser humano
afigurar-se como termo mais abrangente, expressivo e mais
exato.
***
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SOBRICE

A SOBRICE VAI ATÉ VOCÊ!
Com a intenção de aumentar o conhecimento dos colegas
médicos de outras especialidades sobre a Radiologia Intervencionista, barreira muitas vezes encontrada durante a
prática clínica dos nossos associados nos diferentes rincões
do país, a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular (SOBRICE) cria o programa
“SOBRICE VAI ATÉ VOCÊ”.

(www.sobrice.org.br) contemplando diferentes temas
relacionados às mais frequentes patologias tratadas pelos
intervencionistas.

O programa é uma iniciativa da SOBRICE para divulgar
de forma responsável a atuação de nossa especialidade:
Radiologia Intervencionista. Mediante demanda de nossos
associados, um grupo de radiologistas intervencionistas
é deslocada até o local solicitado para transmitir conhecimento aos colegas médicos de outras especialidades,
estudantes e profissionais da área de saúde interessados,
através de eventos de curta duração.

Será lançado oficialmente durante o Congresso SOBRICE
2019, que ocorrerá em São Paulo entre os dias 8 e 10 de
agosto, e já no mês de setembro poderão ser feitas solicitações por meio do site da Sociedade (www.sobrice.org.br),
onde também constará o regulamento do programa.

Será baseado em linguagem objetiva, com foco na divulgação da atuação do Radiologia Intervencionista no
tratamento das mais diversas patologias, demonstrando a
segurança e eficácia dos tratamentos.
Estas apresentações serão feitas com o uso de material
especialmente desenvolvido para o programa, além da
distribuição de material didático específico. Serão criados
módulos, a serem disponibilizados no site da SOBRICE
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O programa atende ao chamado de colegas titulares da
SOBRICE que desejam ampliar o conhecimento da especialidade em sua região.

A SOBRICE visa com esse programa a cada dia mais se
aproximar cada vez mais do associado e auxiliá-lo na divulgação da especialidade entre todos envolvidos no cuidado
dos doentes.
Dr Eduardo Medronha
Diretor científico SOBRICE

ASSOCIAÇÕES EM AÇÃO

Divulgação

PRÉ-LANÇAMENTO DO LIVRO
INTERVENÇÃO VISCERAL E PEDIÁTRICA

Na foto os doutores Gustavo Andrade e Joaquim Filho ao
lado do Dr. Alair Sarmet Santos, presidente do CBR, durante o Simpósio de Radiologia Intervencionista, na Jornada
Pernambucana de Radiologia.
A Jornada Pernambucana de Radiologia, realizada nos
dias 14 e 15 de junho, foi palco do pré-lançamento do livro
Intervenção Visceral e Pediátrica, que tem como editores
os doutores Joaquim Maurício da Motta Leal Filho, Gustavo
Henrique Vieira de Andrade, Ricardo Augusto de Paula
Pinto e Breno Boueri Affonso. O lançamento oficial será
realizado no Congresso da Sobrice, dia 8 de agosto, das
15h10 às 15h30, no Stand da SOBRICE.

DF | II JORNADA GOIÁS-BRASÍLIA TEM MAIS DE 100 PARTICIPANTES
Divulgação

O evento, realizado de 31 de maio a 2 de junho na cidade
de Pirenópolis (GO), contou com os seguintes palestrantes
convidados: Dr. Alair Sarmet Santos, presidente do CBR, Dr.
Luiz Caso Hygino Cruz Júnior (RJ), Dr. Marcelo Simão (SP),
Dr. Wagner Diniz (DF), Dr. Pedro Torres (GO) e Dr. Hilton
Leão (SP).
As salas foram distribuídas entre os temas de abdome,
musculoesquelético, neurorradiologia e tórax. Na sexta-feira (31) houve o campeonato de poker e, no domingo (2),
foram realizadas as discussões de casos e a Gincana Brasília
X Goiás.
O evento teve seu maior público e muitos momentos de
integração, inclusive com as famílias. Esta edição da Jornada teve o apoio do CBR e patrocínio da Konica-Minolta
e Proradis.
Programe-se: o próximo evento já tem data! De 22 a 24 de
maio de 2020.

Da esquerda para direita:
Dr. Kim-Irsem Teixiera, Dr. Celso Hygino, Dr. Alair Sarmet
Santos, presidente do CBR, Dra. Verônica Edelhoff, Dr.
Luciano Farage, presidente da SRB, Dr. Pedro Santana Júnior,
presidente da SGOR, e Dr. Luiz Alves Ferreira Filho
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ASSOCIAÇÕES EM AÇÃO

RS | JORNADA GAÚCHA DE RADIOLOGIA BATE RECORDE DE PÚBLICO EM PORTO
ALEGRE
Associação já prepara edição especial e comemorativa para o ano que vem
A Jornada Gaúcha de Radiologia é um congresso que
acontece anualmente e teve a sua 29ª edição em 2019 com
apoio institucional do Colégio Brasileiro de Radiologia,
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Rio Grande do Sul – CRTR6, Associação Brasileira de Física Médica,
MRI Online Education e Telelaudo.
Divulgação

A XXIX Jornada Gaúcha de Radiologia – JGR2019, evento
promovido pela Associação Gaúcha de Radiologia – AGR,
aconteceu nos dias 31 de maio e 1º de junho em Porto
Alegre e contou com a presença de 543 participantes, o
maior público já registrado no congresso desde a sua
criação. Médicos radiologistas e de outras especialidades,
residentes, enfermeiros, estudantes de graduação de
áreas relacionadas ao tema, técnicos em enfermagem e
técnicos em Radiologia reuniram-se no Centro de Eventos
do BarraShoppingSul para as mais de 150 palestras que
aconteceram nos dois dias do evento.
As atividades aconteceram simultaneamente em seis espaços do local e foram divididas em 12 módulos: Abdômen,
Enfermagem, Física Médica, Gestão/TI, Musculoesquelético, Mama, Neuroradiologia, Radiologia Geral, Tórax,
Ultrassonografia, USGO, e Técnico em Radiologia. Um dos
destaques da programação foi a presença dos palestrantes
Leonardo Kayat (RJ), vice-presidente Rio de Janeiro do
Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
(CBR), e Cibele Carvalho (MG), presidente da Sociedade de
Radiologia de Minas Gerais e diretora de defesa profissional
do CBR.
A próxima edição do evento já tem data e local confirmado:
nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2020, no Hotel Serrazul (R.
Garibaldi, 152), em Gramado. Esta edição especial será marcada pela comemoração dos 30 anos da Jornada e os 50
anos da AGR. Está prevista a participação de palestrantes
internacionais.

Participantes da mesa redonda “Avaliação
Multidisciplinar de Doenças Intersticiais: discussão
através de casos”, do módulo Tórax

PR | CURITIBA RECEBERÁ CURSO DO PADI E CURSO AVR
A Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do
Paraná (SRP) realizará o Curso de Auditor Interno do PADI
e o Curso de Assistência à Vida em Radiologia (AVR) na
cidade de Curitiba (PR).
Trata-se de uma excelente oportunidade de atualização em
uma cidade que oferece diversas facilidades para hospedagem, transporte, além de excelente estrutura gastronômica
e cultural.
Realizados em parceria com o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), os cursos são
atividades relevantes para a boa prática da Radiologia e
recomendados para radiologistas e residentes.
As Inscrições podem ser realizadas diretamente no site do
CBR: www.cbr.org.br
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CURSO DE AUDITOR INTERNO DO PADI
Curitiba - 18 a 20 de julho
CURSO DE ASSISTÊNCIA À VIDA EM RADIOLOGIA - AVR
Curitiba - 10 de agosto

ASSOCIAÇÕES EM AÇÃO

PR | ASPECTOS ESSENCIAIS DA NEUROIMAGEM NAS CEFALEIAS É TEMA DE REUNIÃO
CIENTÍFICA NACIONAL
Ressaltamos que os residentes de Curitiba pontuam
quando participam da reunião presencialmente e que os
residentes de outras cidades do Paraná pontuam com participação online, lembrando que prêmio para o ganhador
do Programa Residente do Ano será passagem e estadia
para o RSNA 2020.
Divulgação

A SRP realizou, no dia 28 de maio, a Reunião Científica Nacional, a qual é realizada mensalmente sob a coordenação
do Dr. Heraldo de Oliveira Mello Neto, diretor científico da
SRP. O evento ocorreu na sede da SRP com transmissão
online e contou com o neurorradiologista, Dr. Bruno Augusto Telles, como palestrante, abordando o tema “Aspectos
Essenciais da Neuroimagem nas Cefaleias”.
“A palestra foi brilhante e, com certeza, em muito contribuiu
para esclarecer tópicos muito importantes para a investigação radiológica”, afirma Dra. Dolores Bustelo, presidente da
SRP.
Já a apresentação de casos foi realizada pelos residentes
Dra. Marcela Idália Guerrer, R1 do Hospital São Vicente de
Curitiba, tendo como preceptora a Dra. Maria Fernanda
Caboclo; Dr. Lucas Sawaris Linhares, R3 do Hospital Nossa
Senhora das Graças, tendo como preceptor o Dr. Carlos
Henrique Trippia; Dr. Rodrigo Anchieta Domingues, R2 do
Hospital Evangélico Mackenzie, tendo como preceptora
a Dra. Fernanda Marcondes Ribas; Dra. Andressa Alexia
Belini, R3 do Hospital Metropolitano de Sarandi, tendo
como preceptor o Dr. Oscar Adolfo Fonzar; e Dra. Gilciane
R. Gonçalves, R1 do Hospital de Clinicas de Curitiba, tendo
como preceptor o Dr. Bernardo de Almeida Correa Teixeira.
Pela primeira vez houve a apresentação de caso online da
cidade de Maringá, o que inova a participação a distância
e propicia mais igualdade na pontuação para o Programa
Residente do Ano.

Da esquerda para direita: Dr. Heraldo de Oliveira Mello
Neto, Dr. Bruno Augusto Telles e Dra. Bustelo

PR | REUNIÃO DO CLUBE DE RADIOLOGIA DO INTERIOR DO PARANÁ
Nos dias 27 a 29 de setembro ocorrerá a reunião científica
do Clube de Radiologia do Interior do Paraná “Dr. Sebastião
Oliveira Orlando Leão de Carvalho”, realizada pela SRP
tradicionalmente no Hotel Termas de Jurema, na cidade de
Iretama (PR). O presidente do CBR, Dr. Alair Sarmet Santos,
estará presente, apoiando essa importante iniciativa da
sociedade estadual.
O encontro é organizado em conjunto pela Dra. Dolores
Bustelo, presidente da SRP, pela Dra. Simony Elisa Zerbato,
presidente do Clube de Radiologia do Interior do Paraná,
e pelo Dr. Heraldo de Oliveira Mello Neto, diretor científico
da SRP.

A reunião faz parte do calendário da sociedade e ocorre
anualmente, com foco na participação de familiares, o que
torna o evento ainda mais especial, já que propicia momentos de lazer com familiares e amigos.
O horário das aulas é formatado de maneira diferenciada:
as aulas são realizadas na sexta-feira à noite, no sábado até
às 13h (ficando a tarde livre para o lazer) e no domingo pela
manhã, onde acontecem as apresentações de casos.
Lembrando que a participação na reunião e a apresentação
de caso científico pontua para o Programa Residente do
Ano, cuja premiação será passagem e estadia para o RSNA
2020!

Palestrantes renomados como o Dr. Alair Sarmet Moreira
Damas dos Santos, Dr. Douglas Racy e Dra. Teresa Cristina
Sarmet confirmam a alta qualidade do evento.
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ASSOCIAÇÕES EM AÇÃO

BA | SORBA REALIZA O PRIMEIRO CLUBE DA IMAGEM DE 2019

Dr. Gustavo Balthazar ministrando a aula “Tendências da
Radiologia: Oportunidades e Desafios”
Divulgação

O serviço responsável pela apresentação dos casos e elaboração das questões neste primeiro encontro foi o Hospital
Universitário Prof. Edgard Santos (HUPES), envolvendo as
diversas áreas da Radiologia. Os residentes e radiologistas
participantes responderam as perguntas por um aplicativo
que calcula a pontuação de acordo com a precisão e agilidade das respostas. Ao final do calendário de reuniões,
após todos os serviços de residência médica apresentarem
seus casos, os residentes com maior pontuação serão premiados.

Divulgação

A Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da
Bahia (SORBA) realizou no mês de maio o primeiro Clube
da Imagem do ano. Com o auditório da Associação Bahiana
de Medicina (ABM) cheio, o evento, que já faz parte do
calendário tradicional da SORBA, trouxe este ano como
novidade um formato mais interativo, com casos clínicos
apresentados em forma de quiz.

A aula inaugural foi apresentada pelo atual presidente
da SORBA, Dr. Gustavo Balthazar, que discutiu o tema
“Tendências da Radiologia: Oportunidades e Desafios”,
abordando desde as novas tecnologias como Inteligência
Artificial até os impactos socioeconômicos e demográficos
na Radiologia, incluindo alguns dados do livro “O perfil do
médico especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem no Brasil”, recente publicação do CBR.
O Dr. Gustavo Balthazar ressaltou a relevância desta iniciativa do Colégio, de grande utilidade para os radiologistas,
residentes e gestores, sendo uma fundamental base de
dados para decisões no campo acadêmico e profissional.
Após o evento, os residentes e participantes foram convidados para a tradicional confraternização em uma pizzaria
para celebrar este primeiro encontro do ano.
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Dr. Gustavo Balthazar, atual presidente da SORBA, e os Drs.
João Ricardo Maltez e Paulo Mariz, preceptores da residência
do HUPES, com os participantes do primeiro Clube da Imagem
do ano

ASSOCIAÇÕES EM AÇÃO

PE | JORNADA PERNAMBUCANA DE RADIOLOGIA ALCANÇA RECORDE DE PÚBLICO
Pernambuco recebe visita internacional por meio do
Programa de Extensão da ASNR

Divulgação

Um encontro de médicos especialistas, residentes e estudantes com renomados palestrantes. Assim é o evento
conjunto das especialidades de Diagnóstico e Intervenção
por Imagem, realizado anualmente na região nordeste. Em
2019 foram mais de 600 participantes, distribuídos em
quatro salas com atividades simultâneas.

A visita de Dra. Mai-Lan Ho (University of Iowa), dos Estados Unidos, aos serviços de residência em Radiologia de
Recife por meio do Programa de Extensão internacional
do American Society of Neuroradiology (ASNR) e da Dra.
Anne Osborn, foi motivo de entusiasmo pela comunidade
radiológica. A visita foi coordenada em Pernambuco pela
diretora de relacionamento internacional e ex-presidente da
SRPE, Dra. Maria de Fátima Viana Vasco Aragão.
Foram dias marcados por grande troca de conhecimento
científico e cultural na sala da Neurorradiologia durante
a Jornada Pernambucana de Radiologia e também na
semana seguinte, com a visita aos serviços credenciados
dos hospitais Barão de Lucena, Hospital da Restauração,
Hospital das Clínicas da UFPE, Hospital Getúlio Vargas e
Instituto de Medicina Integral de Pernambuco (IMIP).

Divulgação

A participação dos colegas radiologistas e residentes também foi observada nas aulas ministradas no dia da Radiopizza, importante evento do calendário acadêmico mensal da
Sociedade de Radiologia de Pernambuco (SRPE).

“O sucesso da XXII Jornada Pernambucana de Radiologia
e do XXIC Curso de Diagnóstico por Imagem da Mama, nos
dias 14 e 15 de junho, foi resultado do trabalho conjunto de
toda diretoria da Sociedade de Radiologia de Pernambuco
(SRPE)”, ressalta o presidente, Dr. Paulo Andrade.
Já o Dr. Fernando Gurgel, vice-presidente da SRPE, vislumbra, com entusiasmo, que “a expectativa, com os resultados
assinalados e constante incremento de novos associados
e parceiros, é de que em 2020 seja possível alcançar mais
um recorde”.

Dra. Maria de Fátima Aragão, Dra. Mai-Lan Ho e Dr. Paulo
Andrade, respectivamente.

A SRPE agradece a todos os presentes e ao apoio das mais
de 20 importantes empresas do cenário regional e nacional.
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CLASSIFICADOS
A Cliniimagem divulga interesse na
contratação de médico radiologista.
Localizada em Criciúma (SC) (matriz).
Requisitos: Graduação de Medicina,
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem, registro
profissional CRM e RQE desejável.
Contato: (48) 99988-0777.
Oportunidade para radiologista ou
ultrassonografista para atuar na cidade
de Cascavel/PR. Remuneração por
produtividade. Contato: fabianoemori@gmail.com
Contrata-se médicos ultrassonografistas com Título de Especialista para
trabalhar na Clínica de Diagnóstico
por Imagem em Foz do Iguaçu - Paraná (PR) VITA IMAGEM. Pagamento
acima da média de mercado, feito para
pessoa jurídica e rendimento por produtividade. Interessados devem enviar
currículo para rh@vitaimagem.com.br
e mariza@vitaimagem.com.br
Buscamos médico radiologista com Título de Especialista para integrar nossa
equipe em tempo integral com RX,
MMG, USG e TC multislice e helicoidal.
Também é possível a realização de biópsia caso interessar ao colega. Ganho
por produtividade, com grande volume
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de exames. A cidade é Criciúma/SC.
Interessados ligar ou enviar mensagem
via WhatsApp (48) 99945-3312 (Dr.
Bruno)
Empresa de grande porte no ramo de
RDI em Santa Catarina e no Sul do Paraná oferece vaga para radiologista em
CT Geral e RM em Neurorradiologia.
Possibilidade de sociedade após 6 a 12
meses. Ganho mínimo de R$ 25 a 35
mil (produtividade). Possibilidade de
desenvolver subespecialidade e atuar
com residência. Contato: rhradioimagem@gmail.com.
Clínica radiológica muito bem estruturada e equipada no norte de Mato
Grosso contrata médicos radiologistas
ou ultrassonografistas para trabalhar
em regime de produtividade. Interessados devem enviar currículo para:
romualdo.carvalho@gmail.com
Empresa contrata médico ultrassonografista geral para atuar na região de
Mauá (SP). Remuneração por produtividade. Interessados entrar em contato
com Laís (11) 98011-1122
Clínica Médica Especializada em Diagnóstico por Imagem no Sul de Santa
Catarina/SC, com mais de 30 anos

de atuação na área, oferece oportunidade para médico Ultrassonografista
e Radiologista. Remuneração por
produtividade. Localizada em cidade
litorânea com Universidade e ótimas
escolas. Interessados enviar currículo
para o e-mail: clinica.curriculo2019@
gmail.com
Vende-se Clínica no centro de Belo
Horizonte (MG). Possui serviços de
ultrassonografia e mamografia digital
(convênios: Unimed, Bradesco, Caixa
Econômica Federal, Cemig, Correios,
Copasa, Amil, Geap, Ipsemg, entre
outros). Mais informações (31) 986502398. E-mail: bhcontrato@gmail.com
Os anúncios também são publicados no
site do CBR, onde é possível verificar as
regras e procedimentos para anunciar.
O CBR não se responsabiliza pelo
conteúdo dos classificados.

AGENDA
EVENTO/MÊS

JULHO

Webinar CBR – “Manejo do nódulo pulmonar solitário: dicas do especialista”
cbr.org.br

2

I Fórum de Radiologia e Diagnóstico por Imagem
Brasília (DF)
portal.cfm.org.br

5

Término do prazo de inscrição com desconto especial para o
ESOR Asklepios Course 2019 – Neuroradiology
cursoesor.com.br

11

XIX Congresso Latino-Americano de Ultrassonografia (Flaus)
Salvador (BA)
www.flaus-us.org/congresso/pt/

12

Curso de Auditor Interno do Padi
Curitiba (PR)
cbr.org.br

18 a 20

RSNA
Abertura das inscrições
rsna.org/annual-meeting

24

Curso AVR
Brasília (DF)
cbr.org.br

27

Webinar CBR – “LI-RADS v2018 – Aplicação prática e laudo estruturado”
cbr.org.br

30

AGOSTO

Curso Gestão de Clínicas: Oportunidades e Tendências do Mercado da Saúde Suplementar
Brasília (DF)
cbr.org.br

1e2

Prova de Título de Especialista – Especial
São Paulo (SP)
cbr.org.br

3

22º Congresso da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular
São Paulo (SP)
congressosobrice.com.br/2019

8 a 10

Curso AVR
Curitiba (PR)
cbr.org.br

10

XXIV Congresso Brasileiro de Física Médica
Santos (SP)
www.cbfm.net.br

21 a 24

BCTRIMS 2019 Annual Meeting and 20th Anniversary Celebration
São Paulo (SP)
www.bctrims2019.com.br

21 a 24

Curso ESOR
Porto Alegre (RS)
cursoesor.com.br

29

Curso ESOR
Rio de Janeiro (RJ)
cursoesor.com.br

31

SETEMBRO

XXXIII Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear
Porto Alegre (RS)
sbmn.org.br/congresso2019

5a8

17th World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology Congress – WFUMB 2019
Melbourne (AUS)
www.wfumb2019.org

6a9

Simpósio de Defesa Profissional
Brasília (DF)
cbr.org.br

13

Curso Gestão de Clínicas – Aprendendo a Negociar de Forma Efetiva com as
Operadoras de Saúde
Brasília (DF)
cbr.org.br

26 a 27
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48º Congresso Brasileiro de
Radiologia e Diagnóstico por Imagem
10 a 12 de outubro | Centro de Eventos do Ceará Fortaleza | CE

10 a 12 de outubro de 2019
Centro de Eventos do Ceará
Fortaleza (CE) – Brasil

Não perca, garanta já a sua
inscrição com desconto!
www.congressocbr.com.br
Informações:
(11) 3372 - 4564 | eventos@cbr.org.br

Acesse nossas redes sociais

cbr.org.br

