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PALAVRA DO PRESIDENTE

INTEGRAÇÃO

Caros colegas,

No Boletim CBR deste mês de março chamo a 
atenção para a importância de estarmos cada vez 
mais integrados com nossos colegas de especialidade. 
A troca de conhecimento e vivências entre nós, a 
integração dos mais jovens com os mais experientes é 
o que mais enriquece a nossa especialidade.

Muitas são as atividades do CBR nesse sentido: 
Workplace, reuniões, participação em eventos, entre 
outras atividades. Neste mês, tradicionalmente, acon-
teceria o European Congress of Radiology (ECR), um 
dos mais importantes eventos da Radiologia e do 
Diagnóstico por Imagem. O CBR já estava preparado 
para o congresso, mas em razão do novo Coranavírus 
o mesmo foi adiado para o mês de julho. Estaremos lá 
na nova data!

Já entre as matérias desta edição trazemos como 
destaque a atuação da Comissão de Ensino, Aperfei-
çoamento e Residência Médica (CEAR), que tem como 
pilar o compromisso com a qualidade do ensino da 
Radiologia em todo o país. Aproveite para conhecer 
melhor o trabalho desse grupo.

Dentro desse assunto, o leitor poderá conferir 
a matéria de cobertura da Avaliação Anual de Resi-
dentes e Aperfeiçoandos 2020, que aconteceu em 
diversas cidades do país, com depoimentos de alguns 
residentes. Aproveito para reforçar a importância 

desse exame não apenas para o residente em si, 
mas para a Radiologia. Esta avaliação Anual também 
serve de parâmetro para a CEAR/CBR classificar os 
Serviços de forma que você, residente/aperfeiçoando 
de Radiologia, além de ter uma oportunidade de 
autoavaliação de seu aprendizado, que está naquele 
momento representando seu Serviço e a qualidade de 
seu treinamento. Não deixe de participar! Contribua 
para a melhoria contínua de um dos critérios de Ava-
liação das Residências e Cursos de Aperfeiçoamento  
em Radiologia no Brasil.

Lembro ainda das diversas iniciativas lançadas re-
centemente pelo Colégio e convido todos a conhece-
rem e participarem, como o BRAD Cases, por exemplo. 
Acessem o site (www.brad.org.br), submetam seus 
casos, consultem e aproveitem esta importante e gra-
tuita ferramenta de aprendizagem. Outra importante 
ação, que também abordamos nesta edição do Bole-
tim CBR, é o Scholarship ESOR e CBR, que também 
foi lançado oficialmente durante a Avaliação Anual de 
Residentes.

O leitor ainda encontrará nesta edição informações 
sobre alguns de nossos muitos parceiros internacio-
nais, agenda do nosso Webinar CBR, que retomou as 
atividades no mês de fevereiro e muito mais.

Boa leitura!

Um abraço a todos,

Dr. Alair Sarmet Santos 
Presidente no CBR

EXPEDIENTE

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) 99216-0511
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

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

SOCIEDADE DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM DE BRASÍLIA
Presidente: Dr. Luciano Farage
SCES – Trecho 03, conj. 06, sala 216, Ed. AMBr
70200-003 – Brasília/DF
(61) 98612-2803
soc.radiologia@yahoo.com.br
www.srbrasilia.org.br

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

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

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

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

SOCIEDADE SUL-MATO-GROSSENSE DE 
RADIOLOGIA E IMAGINOLOGIA
Presidente: Dra. Sirlei Faustino Ratier
Rua das Garças, 1547, Centro
79020-180 – Campo Grande (MS)
(67) 9984-8294 | 3025-1666
sradiologiams@gmail.com

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

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 
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

SOCIEDADE DE RADIOLOGIA 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
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

DIRETORIA 2019/2020

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Dr. Hiton Leão

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)

Dr. Rogério Caldana (2017/2018)

MARKETING
Thiago Braga
thiago.braga@cbr.org.br

REDAÇÃO E EDIÇÃO
Simone de Maximo - Jornalista - MTB 61.454-SP
simone.maximo@cbr.org.br

DIAGRAMAÇÃO
André Meyer
andre.meyer@cbr.org.br

IMPRESSÃO
Duograf

COMERCIAL
Syana Saccoman |  comercial@cbr.org.br

ASSESSORIA JURÍDICA
Marques e Bergstein Advogados Associados

CBR
(11) 3372-4544
radiologia@cbr.org.br | www.cbr.org.br 
Facebook, Instagram, Twitter, Workplace 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, neces-
sariamente, o pensamento da diretoria ou do corpo editorial. O 
CBR não se responsabiliza pelo conteúdo dos anúncios publici-
tários e classificados.

PERIODICIDADE: MENSAL

Tiragem: 16.600 exemplares impressos e 21.000 distribuídos 
via e-mail.

O Boletim CBR também está disponível para leitura no formato 
digital. Acesse www.cbr.org.br/boletim-cbr/ ou leia no aplicativo 
Biblioteca Digital do CBR, disponível nas versões iOs e Android.

FILIAÇÕES

Alair Augusto Sarmet 
Moreira Damas dos Santos RJ Presidente

Alexandra Monteiro RJ Primeira-Secretária
Rogério Caldana SP Primeiro Tesoureiro
Valdair Francisco Muglia SP Diretor Científico
Rubens Prado Schwartz SP Vice-presidente SP
Leonardo Kayat Bittencourt RJ Vice-presidente RJ
Juliana Santana de Melo 
Tapajós AM Vice-presidente Norte

Hélio José Vieira Braga BA Vice-presidente Nordeste
Dante Luiz Escuissato PR Vice-presidente Sul
Luís Ronan Marquez Ferreira 
de Souza MG Vice-presidente Sudeste

Carlos Alberto Ximenes Filho GO Vice-Presidente Centro-Oeste
Maria de Fátima Viana Vasco 
Aragão PE Segunda Secretária

Rubens Chojniak SP Segundo Tesoureiro
Cibele Alves de Carvalho MG Diretora de Defesa Profissional
Conrado Furtado de 
Albuquerque Cavalcanti SP Diretor Cultural

Adelson André Martins SP Diretor da ABCDI
Ademar José de Oliveira 
Paes Junior SC Ouvidor

DR. ALAIR SARMET 
SANTOS

mailto:a.acre.radiologia%40gmail.com?subject=Estou%20entrando%20em%20contato%20pela%20Revista%20Boletim%20CBR
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CBR EM AÇÃO

CERCA DE 1700 RESIDENTES
PARTICIPAM DA AVALIAÇÃO
ANUAL DE RESIDENTES E
APERFEIÇOANDOS 2020

O exame, tradicionalmente realizado no início do 
ano, ocorreu dia 26 de janeiro em 12 cidades do Brasil. 
A cada ano a prova vem sendo marcada por uma 
evolução, sobretudo no aspecto pedagógico, com 
revisão das questões e tipo de abordagem cada vez 
mais criteriosas.

“É fundamental que o residente participe do exame, 
pois além de contribuir com o CBR para medir a qua-
lidade do ensino da Radiologia no país, sendo este o 
seu principal objetivo, o residente consegue identificar 
quais áreas ele, especificamente, precisa dedicar mais 
tempo de estudo. A prova mostra em quais áreas ele 
tem um domínio maior e quais precisa de atenção, 
contribuindo para seu melhor desempenho durante a 
residência médica”, explica Dr. Túlio Macedo, coorde-
nador da Comissão de Titulação e Admissão.

Para estimular a participação, se o residente alcan-
ça 70% ou mais de rendimento na prova, ou seja, tira 
nota 7 ou mais, ele fica liberado da parte teórica da 
Prova de Título de Especialista. Além disso, a Comis-
são de Ensino analisa e trabalha os resultados e, se 
eventualmente uma residência não teve bom rendi-
mento, a mesma será fiscalizada de forma que o CBR 
possa ajudá-la na melhoria do ensino. Se a instituição 
de ensino continuar apresentando resultados ruins ao 
longo dos anos, ela pode ser descredenciada.

O Dr. David Freire Maia Vieira, residente no Hospital 
Das Clínicas da Faculdade De Medicina da USP de 
Ribeirão Preto, fez a prova do Nível 1 e sinalizou que 
as questões foram variadas, bem elaboradas e explo-
raram todas as áreas. “A Avaliação anual de Residentes 
é uma ideia muito boa do CBR, pois avalia de forma 
seriada a evolução dos três níveis [R1, R2 e R3]”, afirma.

Dr. David conta ainda que se preparou utilizando 
provas antigas e videoaulas, assim como seus colegas. 
“Não tenho dúvidas de que a prova é muito importante 
para a nossa formação e amadurecimento dentro do 
curso”, complementa.

Já o Dr. Matheus Kiyoshi Siqueira Horie, residente 
no Hospital Israelita Albert Einstein, fez a prova como 
R2 e, para ele, a prova foi coerente com o que é ensi-
nado e com nível de dificuldade já esperado. “Eu me 
preparei resolvendo as questões dos anos anteriores, 
estudando conteúdo relacionado e tendo aulas de 
revisão no hospital, dadas pelos professores”, explicou.

Também do Nível 2, a Dra. Damaris Versiani Cal-
deira Gonçalves, residente na Universidade Federal 
do Espírito Santo, avaliou o exame como equilibrado. 

“Achei que pediram um pouco de tudo, questões e 
temas de diversas áreas da especialidade”, reforçou.

Por fim, o Dr. Diego Jordão Lino Dias, residente 
no Hospital Heliópolis, que fez a prova do Nível R3, 
destacou positivamente a qualidade das imagens 
disponíveis. “As imagens estavam dentro do padrão 
para analisar e responder bem. Foi uma prova bem 
elaborada, capaz de avaliar bem a evolução dos três 
anos", concluí. Confira abaixo as fotos de algumas das 
cidades que realizaram a prova.

Avaliação Anual de Residentes e 
Aperfeiçoandos 2020 em Belém
Foto: Divulgação

Avaliação Anual de Residentes e Aperfeiçoandos 2020 em Curitiba
Foto: Divulgação

Avaliação Anual de Residentes e Aperfeiçoandos 
2020 em Ribeirão Preto
Foto: Divulgação

Avaliação Anual de Residentes e Aperfeiçoandos 2020 
no Rio de Janeiro
Foto: Divulgação

Avaliação Anual de Residentes e 
Aperfeiçoandos 2020 em Salvador
Foto: Divulgação

Avaliação Anual de Residentes e Aperfeiçoandos 
2020 em São Paulo
Foto: Simone de Maximo

Avaliação Anual de Residentes e Aperfeiçoandos 2020 em Porto Alegre
Foto: Divulgação

Avaliação Anual de Residentes e Aperfeiçoandos 2020 em Brasília
Foto: Divulgação
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MBA GESTÃO EM MEDICINA DIAGNÓSTICA AMPLIA
DEBATE SOBRE INTEGRAÇÃO DA MEDICINA LABORATORIAL,
RADIOLOGIA E DEMAIS ÁREAS DE UM CENTRO DIAGNÓSTICO

Retornando às aulas após o recesso de final de 
ano, os alunos do MBA Gestão em Medicina Diagnós-
tica, parceria entre CBR e FIA, foram recepcionados 
pelo professor Gustavo Stuani Guimarães, referência 
na área de Medicina Laboratorial.

Trazendo relevantes contribuições conforme pre-
visto na disciplina intitulada “Operações em Medicina 
Diagnóstica”, o professor Gustavo propôs importantes 
reflexões sobre a integração da Medicina Laborato-
rial, da Radiologia e das demais áreas de um Centro 
Diagnóstico, promovendo e ampliando as discussões 
acerca do tema.

“Tivemos uma interação prazerosa, os alunos 
trouxeram muitas dúvidas sobre o serviço de análises 
clínicas em Medicina Laboratorial, proporcionando 
uma discussão muito produtiva e construtiva a 
respeito do serviço. O MBA Gestão em Medicina 
Diagnóstica é altamente inovador, precisamos de 
conhecimento de gestão nesse mercado com tantos 
desafios”, ressalta.

Entre os diversos pontos de discussão, os alunos 
fizeram uma relação interessante de um serviço de 
análises clínicas com os diferenciais de marca e pro-
postas de valor que é possível dar para os diversos 
clientes, com ampla participação e troca de ideias 
entre o grupo. Além disso, o professor abordou de-

safios atuais e caminhos para oferecer as melhores 
soluções aos pacientes.

“O grande desafio é nos adequarmos às expecta-
tivas do cliente, às tendências de futuro e a um custo 
adequado para que o mercado possa ter acesso. É uma 
dinâmica interessante porque a tecnologia é muito vo-
látil, vem chegando muito rápido, e ao mesmo tempo, 
para dar acesso à população, ou seja, para ter o real 
benefício, é necessário trazer essa operação para um 
nível de custos o que, muitas vezes, gera muitos desa-
fios. O lado positivo é que isso nos obriga a também 
usar a tecnologia para ganhar escala, produtividade, 
ir atrás de modelos de Inteligência Artificial para co-
meçar a atender o paciente de maneira personalizada, 
preventiva, preditiva e participativa, conforme os 4Ps 
da Medicina”, conclui.

Professor Gustavo Stuani Guimarães, referência na área de Medicina Laboratorial, 
na primeira aula de 2020 do MBA Gestão em Medicina Diagnóstica
Foto: Divulgação
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ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO EDITORIAL
DA RADIOLOGIA BRASILEIRA

Tem sido meta prioritária dos editores e das últi-
mas diretorias do Colégio Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem (CBR) o aprimoramento da 
revista Radiologia Brasileira (RB) e a sua indexação 
em bancos internacionais. Este tem sido também o 
objetivo de praticamente todas as revistas médicas 
mais importantes, nacionais e internacionais.

A RB, que já está indexada nas bases de dados 
Scielo e Scopus/Scimago, busca agora a indexação na 
base Web of Science, que calcula anualmente o Journal 
Citation Reports (JCR), correspondente ao tradicional 
Fator de Impacto, usado internacionalmente como 
medida da importância das revistas científicas. A RB 
será avaliada para indexação nesta base de dados du-

rante o ano de 2020. Estamos trabalhando 
intensamente para adequar a revista às 
normas e critérios exigidos e, um deles, 
de capital importância na avaliação, é 
a atividade acadêmica dos membros 
do Conselho Editorial (CE), mensurada 
com base em sua produção científica 
recente, especialmente o número de ar-
tigos publicados e o Fator de Impacto 
das revistas escolhidas. 

Desta forma, e seguindo a tendência de grande 
parte das revistas internacionais, resolvemos não ter 
mais um CE fixo, e sim atualizá-lo bianualmente. Neste 

momento, quando será feita a primeira avaliação da 
revista pela Web of Science, o CE será reorganizado, 
com base na produção científica dos conselheiros 
nos últimos cinco anos. 

A RB espera contar com o apoio e compreen-
são de todos, uma vez que a sua indexação é de in-
teresse de toda a comunidade radiológica brasileira.

CBR E SPR LEVAM RESIDENTES BRASILEIROS PARA A JFR 2020.
CONFIRA OS SELECIONADOS!

A Sociedade Francesa de Radiologia (SFR) presta-
rá uma homenagem à Radiologia brasileira em 2020, 
durante a Jornada Francesa de Radiologia (JFR), que 
ocorrerá em Paris, de 2 a 5 de outubro.

Nove residentes de Diagnóstico por Imagem foram 
selecionados para participarem do evento, recebendo 
da SFR inscrição gratuita, apoio financeiro para com-
pra de passagem aérea e hospedagem. Três desses 
residentes ainda serão selecionados para participar 
de um Quiz de Juniores durante o evento, competição 

já tradicional na programação da JFR que visa o con-
graçamento dos concorrentes enviados pelos países 
homenageados – em 2020 serão residentes do Brasil, 
da China e da anfitriã França.

O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem (CBR) e a Sociedade Paulista de Radiolo-
gia e Diagnóstico por Imagem (SPR) selecionaram, de 
forma conjunta, os nove residentes que irão ao evento. 
Confira os selecionados:

Nome: Isabela Azevedo Nicodemos da Cruz
Cidade: São Paulo
Formação: Universidade Federal de Pernambuco – 2015
Residência: Fleury

Nome: Juliana dos Santos Frassei
Cidade: São Paulo
Formação: Faculdade de Medicina da USP – 2015
Residência: Hospital das Clínicas – FMUSP

Nome: Karla Schoen
Cidade: São Paulo (SP)
Formação: Universidade Federal do Paraná – 2015
Residência: Hospital Sírio Libanês

Nome: Allana Carvalho
Cidade: Ribeirão Preto (SP)
Formação: Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 2015
Residência: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto- USP

Nome: Guilherme Marcelino de Miranda
Cidade: Botucatu (SP)
Formação: Universidade Federal de Pernambuco – 2016
Residência: Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP

Nome: Letícia Maria Araújo Oliveira Nunes

Cidade: São Paulo  (SP)

Formação: Universidade Federal Fluminense – 2016

Residência: Hospital Albert Einstein

Nome: Cristyano Bismark Ferreira Leite

Cidade: São Paulo (SP)

Formação: Universidade Federal do Rio de Janeiro – 2017

Residência: Hospital Sírio Libanês

Nome: Mariana Galvão de Lima Martins Freire

Cidade: Natal (RN)

Formação: Universidade Potiguar – 2016

Residência: Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Nome: Priscila Henriques da Silva

Cidade: São Paulo  (SP)

Formação: Escola Paulista de Medicina 
Universidade Federal de São Paulo – 2016

Residência: Escola Paulista de Medicina 
Universidade Federal de São Paulo
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CONHEÇA OS GANHADORES DAS INSCRIÇÕESCONHEÇA OS GANHADORES DAS INSCRIÇÕES
E PASSAGENS PARA O 35º CONGRESSO DA SERAME PASSAGENS PARA O 35º CONGRESSO DA SERAM

O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem (CBR), em parceria com o Colegio Intera-
mericano de Radiología (CIR) realizou durante o mês 
de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 uma ação para 
incentivar a participação de residentes e jovens radio-

logistas no 35º Congresso da Sociedade Espanhola de 
Radiologia Médica (SERAM), que acontecerá de 21 a 
23 de maio em Zaragoza, na Espanha. Confira abaixo 
os ganhadores:

Residentes/Aperfeiçoandos classificados para ganhar inscrição no SERAM2020 (em ordem alfabética):

Residentes/Aperfeiçoandos

Alice Marília Silva Abreu Mota Larissa de Andrade Defendi

André Vaz Letícia Maria Araújo Oliveira Nunes

Andressa Alexia Belini Lucas de Pádua Gomes de Farias

David Freire Maia Vieira Lucas Savaris Linhares

Diógenes Miranda Santana Luziany Carvalho Araújo

Gabriel Bandeira Tofani Renata Silveira Olimpio de Paula Furtado

Gabriel Gouveia Adabo Ricardo Hiroshi Murashita Fujiki

Guilherme Emílio Ferreira Rodolfo Marcial da Silva Pinon

Jessica Gonzalez Suerdieck Ruggeri Bezerra Guimarães

Joice Carneiro Dias Prodígios Sabrina de Mello Ando

Laio Bastos de Paiva Raspante Verônica Botelho Teixeira

Laisson de Moura Feitoza Victor Arcanjo Almeida Gama

Jovens Radiologistas classificados para ganhar inscrição no SERAM2020 (em ordem alfabética):

Jovens Radiologistas

Ana Amélia Bartolamei Ramos Rafael Colman Gabrig

Luis Paulo Marijuan Cabezas Sampaio Raonne Souza Almeida Alves Menezes

Mayara Lima Nascimento Vanessa da Costa Maldonado

Total: 30 classificados para ganhar inscrição no SERAM 2020. 

Residentes/Aperfeiçoandos classificados para ganhar passagens ida/volta para Zaragora, 
no período do SERAM 2020:

Lucas de Pádua Gomes de Farias R4

Lucas Savaris Linhares R3

Ruggeri Bezerra Guimarães R2

ATENÇÃO: “Os ganhadores das passagens aéreas devem ter o passaporte com validade maior do que 6 meses.”
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NOVAS E IMPORTANTES AÇÕES
DO EDUCA CBR SÃO LANÇADAS
COM FOCO NOS RESIDENTES

No dia da Avaliação Anual de Residentes 2020, realizada em 26 de janeiro, minutos 
antes do exame começar, um vídeo do Dr. Alair Sarmet Santos, presidente do CBR, 
foi transmitido em todas as salas. Além de desejar boa sorte aos participantes, Dr. 
Alair falou sobre a importância do exame para os residentes e para o ensino da 
Radiologia. 

“Neste momento vocês não estão somente fazendo a avaliação individual, 
mas estão representando as instituições que vocês pertencem. Isto é um dos 
critérios que a Comissão de Ensino, Aperfeiçoamento e Residência Médica 
(CEAR) do Colégio tem para poder promover a melhoria do aprendizado 
do treinamento dos residentes e aperfeiçoandos em Radiologia em todo 
o Brasil”, declarou.

Além disso, Dr. Alair apresentou oficialmente duas importantes no-
vidades do Colégio: o Brazilian Radiological Cases, BRAD Cases®, e o 
Programa Scholarship ESOR e CBR.

O primeiro é um repositório de relatos de casos totalmente 
gratuito, que nasceu a partir da ideia de um grupo de radiolo-
gistas envolvido no ensino da especialidade, que percebeu a 
necessidade deste tipo de ferramenta para o desenvolvimento 
profissional, principalmente daqueles que se iniciam no exercício 
do Diagnóstico por Imagem. Para conhecer e fazer sua publicação 
de relatos de casos, acesse: www.brad.org.br.

Já o Programa Scholarship ESOR e CBR é um programa de estágio pro-
movido pela European School of Radiology (ESOR) e pelo Colégio Brasileiro 
de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR). Serão oferecidas 3 (três) 
bolsas de estudos para residentes/aperfeiçoandos do terceiro ano (nível 3) em 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem, brasileiros, selecionados criteriosamente 
a partir do desempenho na Avaliação Anual de Residentes 2020.

Com duração de três meses, o Programa propiciará a oportunidade de estudar 
em um programa de residência altamente qualificado na Europa, indicado pela ESOR. 
Supervisionados por preceptores especializados, os residentes serão apresentados a 
um módulo de subespecialidade específica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem e terão 
a oportunidade de acompanhar e participar do programa básico de treinamento, que se dará 
por meio de tutoriais e palestras, seguido de um treinamento prático sobre casos clínicos de 
rotina e/ou técnicas e protocolos das modalidades. Será possível optar entre as seguintes subes-
pecialidades: Neurorradiologia, Radiologia Torácica, Musculoesquelético, Imagem Abdominal e 
Radiologia Mamária. 

Os ganhadores receberão um valor de €3.500,00 para subsidiar as suas 
despesas de passagem, acomodação, alimentação e seguro saúde, já que o 
treinamento será oferecido gratuitamente.

Veja todas as informações em: https://cbr.org.br/scholarship-esor-e-cbr/
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WEBINAR CBR RETOMA PROGRAMAÇÃO EM 2020

 | Primeiro webinar do ano aborda o tema 
"Atualização no diagnóstico por imagem das Sinusopatias Inflamatórias"

Em julho de 2019 o Educa CBR, que congrega 
todas as ações educativas do CBR, ganhou uma nova 
iniciativa: o Webinar CBR, que tem como objetivo a 
abordagem de grandes temas, de 
interesse geral, sempre por um grande 
nome da especialidade. 

Com participação de grande 
número de radiologistas, de todas as 
partes do País, o Webinar CBR teve 
inúmeros feedbacks positivos. Por 
esse motivo, o Colégio dará continui-
dade à atividade este ano, que já tem 
programação definida até abril.

A primeira edição do ano abordou o tema “Atua-
lização no diagnóstico por imagem das Sinusopatias 
Inflamatórias”, com a Dra. Maria Gisele Matheus, dire-
tora do programa de fellowship em Neurorradiologia 
da Universidade Médica da Carolina do Sul. Neste mês, 
no dia 24 de março, o Dr. Edson Marchiori, professor 
titular emérito da Universidade Federal Fluminense e 
professor titular da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro discutirá o “Comprometimento pulmonar por 
drogas recreacionais – maconha, cocaína e cigarros 
eletrônicos”. Dr. Edson é também o editor-chefe da 
Radiologia Brasileira, publicação científica do Colégio.

Já no mês de abril, no dia 28, a Dra. Maria Cristina 
Chammas abordará o tema “Nódulos da tireoide: dicas 
e armadilhas do TI-RADS”

O Webinar CBR acontece a cada 4 
semanas, sempre às terças-feiras, a par-
tir das 12h15 (horário de Brasília), sendo 
20 a 25 minutos de aula, seguidos de 20 
minutos de interação dos participantes.

Lembrando que todos os associa-
dos adimplentes do CBR são convi-
dados a participar, de forma gratuita. 
Para isso, é preciso acompanhar seu 
e-mail de cadastro, pois será enviada 
uma comunicação com programação 

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.

Participantes com 75% de 
presença anual nos webinares 
receberão certificado de atualiza-
ção profissional.

Confira todas as informações em: 
https://cbr.org.br/webinar-cbr/

IMAGEM BRASIL

ASSOCIADOS AO CBR PODEM SE INSCREVER COM
DESCONTO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE MASTOLOGIA 

Conforme já divulgado em nossos canais, o CBR, 

por meio de sua parceria com Sociedade Brasileira de 

Mastologia, tem condição diferenciada para se inscre-

ver no evento que, este ano, chega em sua 23ª edição 

e será realizado no Centro Sul, em Florianópolis (SC), 

de 1 a 4 de abril.

O congresso deste ano trará uma programação 

atenta aos assuntos do cotidiano do mastologista, com 

palestrantes nacionais e internacionais formadores de 

opiniões e reconhecidos pela sua relevância na área.

A data limite para se inscrever, conforme o site 
do evento, é dia 31 de março. Todas as informações 
sobre o evento devem ser realizadas diretamente com 
a Secretaria Executiva pelo e-mail: mastologia2020@
interevent.com.br ou pelo 
telefone (21) 3326-3320.

A programação do pré-
-congresso e do congresso 
também se encontram no 
portal, acesse: http://masto-
logia2020.com.br/
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CAPA

CEAR
COMPROMISSO COM A 
QUALIDADE DO ENSINO DA 
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM

A Comissão de Ensino, Aperfeiçoamento e Residência Médica CBR 
foi criada sob a gestão do Dr. Fernando Moreira (2005/2008). São 
anos de trabalho com foco em garantir a qualidade do ensino da 
Radiologia em todo o país, com a participação de renomados 
profissionais. 

É a comissão que se responsabiliza pelo credenciamen-
to e descredenciamento de serviços, acompanhamento do 
desempenho na Avaliação Anual de Residentes e Aperfei-
çoandos do CBR, planejamento de vistorias nos serviços, dando 
prioridade àqueles que têm pior desempenho na prova ou dos 
quais recebe alguma denúncia, regulamentação dos requisitos 
mínimos e normas. Atualmente o credenciamento se restringe à 
Ultrassonografia Geral (USG) e Fellow (Nível 4). Para Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem está fechado desde 2018.

Os desafios ao longo de todos esses anos de trabalho são 
diversos. De acordo com a comissão “a realização das vistorias, 
a adesão às normas por parte dos serviços e a constatação da 
falta de estrutura adequada de muitos serviços” são os princi-
pais exemplos. “Estamos nos aproximando da CNRM (Comissão 
Nacional de Residência Médica) para padronizar e melhorar os 
credenciamentos e as vistorias, além da orientação aos alunos 
e coordenadores sobre as melhores práticas educacionais”, afir-
mam os membros do grupo.

Os objetivos traçados pela comissão são claros e os esfor-
ços são notados em cada trabalho realizado. A CEAR tem um 
papel muito importante na avaliação e orientação dos serviços, 
no intuito de manter a qualidade do ensino para a formação dos 
futuros radiologistas tornando-o mais homogêneo e respeitando 
as diferenças regionais. Caso o serviço não esteja de acordo com 
os padrões, terá a oportunidade de ser vistoriado e orientado no 
processo de melhoria do ensino.

De olho no futuro, os membros concordam que o mais importante será 
a análise conjunta com a CNRM a respeito da distribuição atual dos serviços 
credenciados MEC e CBR e a proposta de uma redistribuição de abrangência 
nacional para os futuros novos serviços a serem credenciados.

“Entre  as principais ideias já há a internacionalização da CEAR por meio 
da participação em eventos internacionais relacionados ao Ensino. Além da 
organização e estruturação de programas para alunos estrangeiros”, explicam.

BOLETIM CBR      MARÇO 202014
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FINANÇAS PESSOAIS

Diante desse cenário, a Comissão reforça a impor-
tância dos residentes e aperfeiçoandos participarem 
do exame anual realizado pelo Colégio, já que ele 
é uma ferramenta de autoavaliação, que mede a 
progressão do aluno no decorrer do treinamento 
em comparação com a média nacional, além de seu 
resultado ser utilizado como um dos parâmetros da 
qualidade do ensino do serviço. “Além disso, os alunos 
que participam das três provas e atingem a média 
preconizada têm o benefício de serem dispensados 
da prova teórica de Título de Especialista, realizando 
somente a prova prática”.

Existe algum aviso ou tempo de adequação para uma 
residência/curso de aperfeiçoamento que esteja abaixo 
dos parâmetros?

Se um serviço for considerado inadequado, poderá, a depender dos moti-
vos, ser colocado em diligência por um ano ou ser descredenciado imediata-
mente. O CBR providenciará a transferência dos alunos para outros serviços.

Se um curso de aperfeiçoamento é descredenciado, ele 
pode se submeter à nova solicitação de credenciamento?

Sim, desde que o credenciamento pelo CBR para a área em ques-
tão esteja aberto e que o serviço atenda a todos os critérios. Por 
exemplo, no momento, estão abertos novos credenciamentos apenas 
para USG e Fellow (Nível 4).

Qual a importância de os coordenadores dos serviços de 
ensino realizarem a validação dos programas no Portal 
CEAR nos prazos estipulados?

Somente após essa validação os alunos podem se vincular 
aos serviços e, assim, ter regularizada sua situação junto ao CBR, 
tendo acesso a todos os benefícios oferecidos e à inscrição na 
avaliação anual. Os benefícios oferecidos aos alunos são os 
mesmos oferecidos aos associados titulares e as vantagens são 
diversas: Acesso gratuito ao Webinar CBR, acesso gratuito a 19 
e-books Elsevier/Amirsys, PEC online, descontos em cursos e 
eventos do CBR, inclusive no Congresso Brasileiro de Radiologia, 
acesso às ações e eventos internacionais em razão dos inúmeros 
parceiros do CBR pelo mundo, entre outros.

Quais são os principais critérios da CEAR para as 
residências e cursos de aperfeiçoamento?

Os principais critérios estão disponíveis no site do CBR, tanto 
quanto às regras para credenciamento e requisitos mínimos quanto 
ao Protocolo Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. 
Confira os detalhes por meio do QR Code:
https://cbr.org.br/residencia-aperfeicoamento/#credenciamento

O QUE ESPERAR PARA A COTAÇÃO
DO DÓLAR AMERICANO EM 2020?

“Acostumem com os juros baixos e o dólar caro por 
um longo tempo”. Essas foram as palavras do Ministro 
da Economia, Paulo Guedes, nos últimos meses. 

Num primeiro momento acreditava-se que a 
moeda americana perderia força frente ao real após a 
aprovação da reforma da previdência e a continuidade 
do ajuste fiscal. Todavia, isso não ocorreu. E a cotação 
do dólar americano continua acima dos quatro reais.

Até onde a desvalorização do real poderá chegar? 
E mais. Se o atual cenário econômico no Brasil é muito 
melhor do que em 2015, por que o dólar continua em 
alta? Prever a cotação do dólar é uma missão quase 
impossível. Devemos assumir a nossa ignorância e 
incompetência para tal. Há quem diga que a previsão 
do dólar é o cemitério dos analistas financeiros. Um 
verdadeiro destruidor de reputações. 

Não tenho a menor ideia do valor futuro do dólar 
para o fim deste ano. Não obstante, pondero a seguir 
alguns pontos relevantes que norteiam a atual relação 
dólar / real:

1. Após um breve período de recuo em 2019, o 
dólar voltou a subir. E a apreciação do dólar é um 
fenômeno mundial. Praticamente todas as outras 
divisas perderam valor frente à moeda americana 
em 2019. “Economia forte é igual moeda forte”, 
como dizem por aí. A economia americana con-
tinua com excelente desempenho. As recentes 
manifestações populares em países vizinhos da 
América Latina e a eleição na Argentina ajudaram 
na desvalorização das moedas dos países emer-
gentes.

2. A forte queda dos juros no Brasil tem significativa 
contribuição na desvalorização do real. Antes os 
investidores tomavam dinheiro emprestado nos 
países desenvolvidos, a juros muito baixos, e apli-
cavam na renda fixa por aqui, o chamado “carry 
trade”, e ganhavam no diferencial das taxas de 
juros. Porém, com a queda da Selic, a operação já 

não faz mais sentido, acabando com a “mamata” 
dos estrangeiros, e, por conseguinte, houve a 
saída de dólares do Brasil.

3. Em 2019, o Governo Federal terminou o ano com 
forte déficit em “conta corrente” (mais de 50 bi-
lhões de dólares), o que gera maior pressão sobre 
o câmbio.

4. Com os juros reduzidos no Brasil, várias empresas 
trocaram suas dívidas em dólares por financia-
mentos locais. Mais uma vez, a maior saída de 
dólares gera desvalorização do real.

5. Esperava-se que o leilão da sessão onerosa do 
“Pré-sal” ocorrido em novembro de 2019 promo-
vesse uma entrada de dólares no país, o que não 
ocorreu.

6. Em 2019 e até agora, fevereiro de 2020, o in-
vestidor estrangeiro continua afastado da bolsa 
brasileira. A expressiva alta de 2019 foi sustentada 
basicamente pelos investidores locais.

7. A moeda americana é um hedge natural para os 
investimentos no Brasil. Compra-se bolsa (ações) 
e compra-se dólar também, em menor proporção, 
é claro: proteção de carteira.

Por outro lado, vários bons analistas acreditam que 
o câmbio atual, por fundamentos econômicos, deveria 
estar entre 3,90 e 4,10 reais, abaixo da cotação atual.

Em 2020, a melhora do PIB e a aprovação de novas 
reformas poderão fortalecer a moeda local, mas é 
impossível prever o momento em que isso acontecerá.

Posto isso, sugiro que você siga as palavras de 
Guedes e acostume-se com o dólar caro, pelo menos 
nos próximos meses. E mais. Mantenha uma pequena 
parcela do seu portfólio aplicada em dólares. A combi-
nação de ouro e dólar é a melhor opção para proteger 
seus investimentos em 2020.

Comissão de Ensino, Aperfeiçoamento e Residência Médica CBR
Foto: André Meyer



NOVIDADES NO ASNR 2020 EM LAS VEGAS
PARA PARTICIPANTES INTERNACIONAIS

 | E programe-se: inscrições de trabalhos até 9 de março

Como membro da comunidade internacional de 
Neurorradiologia, gostaríamos de fazer um convite es-
pecial para participar da Reunião Anual da Sociedade 
Americana de Neurorradiologia (ASNR) 2020, de 31 de 
maio a 4 de junho, em Las Vegas, Nevada.

Essa experiência anual de aprendizado oferece aos 
participantes a oportunidade de se conectar, inspirar-
-se nas possibilidades de nossa especialidade e inovar 
em nome dos pacientes. Nosso encontro de seis dias é 
considerado um destaque anual da educação em Neu-
rorradiologia, atraindo as melhores e mais brilhantes 
práticas e pesquisas na área.

Embora todos sejam bem-vindos na reunião inteira, 
entendemos que pode ser difícil viajar internacional-
mente para uma reunião de seis dias. Por isso, criamos 
o “Passport to Neuroradiology Basics and Essentials 
Experience”, sendo apresentado em colaboração com 
a Federação Mundial de Sociedades Neurológicas 
(WFNRS) para nossos colegas internacionais. Esta 
nova série está programada para o período de três 
dias, incluindo oito atividades/refeições em rede e tem 
como alvo abordar as áreas mais comuns e críticas na 

Neurorradiologia. Não perca as grandes oportunidades 
educacionais e de network projetadas especificamen-
te para participantes internacionais:

 � Educação: Os melhores educadores de todo o 
mundo usarão uma abordagem prática e baseada 
em casos para revisar o material mais necessário 
para quem interpreta imagens do cérebro, ca-
beça e pescoço, coluna vertebral ou que realiza 
Neurorradiologia funcional ou pediátrica, focando 
mais comumente achado e crítico dentro da Neu-
rorradiologia prática.

 � Networking: Os participantes internacionais são 
convidados para o nosso novo café da manhã 
internacional da ASNR na terça-feira, 2 de junho, 
para se conectar e interagir com colegas de todo 
o mundo.

Este pacote EXCLUSIVO está disponível para 
participantes internacionais por US$ 805 até 26 de 
abril de 2020. Você pode receber essa tarifa especial 
como um membro não-ASNR, então inscreva-se hoje 
e reserve seu lugar para aprender junto à comunidade 
internacional de Neurorradiologia!

Detalhes básicos do passaporte para neurorradiologia por meio do QR Code:

https://files.constantcontact.com/cc141980701/9720dcb8-083e-4787-a48a-a6b11d027d35.pdf

Inscrição para a reunião inteira ou para esta série especial (use o Código PASSPORT).

Registre-se na Reunião Anual da ASNR 2020 por meio do QR Code

https://www.asnr.org/annualmeeting/

Estamos ansiosos para vê-lo em Las Vegas!

IMAGEM MUNDO
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ASSOCIAÇÕES EM AÇÃO

ASSUNTO LEGALSOBRICE

IDENTIDADE DO MÉDICO INTERVENCIONISTA

A Diretoria Executiva da SOBRICE definiu 2020 
como o ano da comunicação. Essa decisão foi motiva-
da pela fragilidade da identidade do intervencionista 
frente às outras especialidades e junto da população 
em geral, ao qual todos nos deparamos em nosso dia a 
dia. 

É imprescindível que a especialidade passe a ser 
mais facilmente entendida e identificada pela popula-
ção em geral e esse é o principal foco das novas ações 
que tomam corpo ao longo deste ano.

Uma identidade visual completamente renovada, 
mais moderna, já foi definida e será lançada nos 
próximos meses – sem spoilers – juntamente com a 
reformulação completa do site da SOBRICE, que con-
tará com pelo menos metade do seu conteúdo voltado 
ao paciente, em linguagem simples, clara e concisa. O 
lançamento oficial da nova identidade visual ocorrerá 
durante a SOBRICE 2020, entre os dias 6 a 8 de agos-
to, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo.

Mas as ações tomadas pela SOBRICE não terão 
o efeito desejado se não houver uma mudança de 
atitude do próprio intervencionista. Mas sobre o que 
estou falando?

O médico intervencionista – aproveito para chamar 
atenção que a SOBRICE passará a suprimir o termo 
“radiologista” nas suas publicações, com intuito de 
simplificar a denominação do especialista e abranger 
todo tipo de formação – não raramente comporta-se 
como coadjuvante no tratamento dos pacientes, sem 
vínculo ou responsabilidade pelo paciente.

Ao se isentar da responsabilidade pelo paciente, o 
intervencionista automaticamente posiciona-se como 
ator secundário (ou mesmo nulo) no cuidado do pa-
ciente e, consequentemente, na lembrança dele. Fazer 
uma biópsia guiada por imagem e delegar ao enfer-
meiro as orientações dos cuidados pós-procedimento; 
solicitar que o hepatologista interne o paciente que 
será submetido a ablação daquele hepatocarcinoma, 
que você só aparece para fazer quando o paciente já 
está anestesiado; realizar uma embolização das arté-
rias uterinas e orientar na alta que, em caso de alguma 
queixa, a paciente procure o seu ginecologista; exigir 
que aquele paciente que te ligaram de outro Hospital 
com colangite seja recebido pelo gastrocirurgião para 
que você faça a drenagem biliar quando sua rotina 
permitir ou quando a sala estiver livre; embolizar o 
aneurisma cerebral roto e esquecer que aquele pacien-
te existiu. Esses são alguns exemplos eventualmente 
acontecem e que denigrem a imagem que desejamos 
criar, tanto junto aos pacientes quanto aos colegas de 
outras especialidades.

Sejamos mais proativos, presentes e responsáveis 
pelos pacientes que tratamos. Deste modo a identi-
dade que tanto buscamos pode ser moldada também 
por nossas atitudes, e não só pelas ações que a SO-
BRICE implementará nos próximos meses.

Dr. Lucas Moretti Monsignore

Diretor de Comunicação e Tecnologia da 
Informação - SOBRICE
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A RELAÇÃO ENTRE O RESIDENTE E O PRECEPTOR
E A RESPONSABILIDADE COMPARTIDA

A residência médica é modalidade de ensino de 
pós-graduação, caracterizada por treinamento em 
serviço, sob orientação de profissionais de elevada 
qualificação ética e profissional. No âmbito dessa 
relação é essencial, portanto, a existência de supervi-
são no ensino dos residentes, criando-se, então, um 
vínculo preceptor-aprendiz/aluno-professor.

Assim, sendo o preceptor o supervisor dos atos 
médicos e responsável pela distribuição de atividades, 
cabe a ele demonstrar e orientar, avaliando a progres-
são das habilidades do residente, para então delegar 
tarefas de maior complexidade, estabelecendo as 
responsabilidades e estratégias de atuação.

Nesse sentido, destaca-se que na Matriz de Com-
petências de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, 
aprovada pela CNRM e elaborada em conjunto com 
o CBR, o intuito da residência na área da Radiologia 
é formar especialistas para atuação em todas as mo-
dalidades de imagens médicas, de forma que a cada 
ano da residência sejam propostas atividades mais 
complexas para desenvolver cada uma das habilidades 
dos futuros especialistas.

Apesar de toda a supervisão e orientação, é en-
tendimento do CFM que o Médico Residente tem os 
necessários conhecimentos para tratar do paciente e 
assume a responsabilidade direta pelas consequências 
decorrentes de seus atos. Por outro lado, temos a 
responsabilidade ética do preceptor, por atos médicos 
realizados por Residentes sob a sua supervisão, cha-
mada de Responsabilidade Compartida.

Nesse sentido, pareceres do CFM (pareceres CFM 
nºs: 13/2002 e 3/1992) e dos CRM’s reconhecem a 
responsabilidade compartida entre o preceptor e o 
médico residente na prática do ato médico realizado 
durante o treinamento no programa de residência 
médica.

De se esclarecer que a expressão “Residência 
Médica” objeto do presente artigo deve ser enfrentada 
de foram ampla, lato sensu, contemplando, assim, os 
cursos de aperfeiçoamento.

No mais, cumpre destacar que ainda que possa 
o médico residente executar o exame e elaborar/
assinar o laudo de maneira autônoma, em razão dessa 
necessidade de supervisão inerente ao Programa de 
Residência, que gera uma responsabilidade comparti-
da, é prudente a revisão do laudo e do trabalho desen-
volvido, com a respectiva assinatura, pelo preceptor, 
detentor de especialização em radiologia.

Por ser compartida a responsabilidade, tanto o 
Médico Residente quanto o Preceptor estão passíveis 
de responderem ética civil e mesmo criminalmente 
por atos médicos realizados, sendo que a revisão do 
laudo e assinatura de ambos os profissionais poderá 
definir, de maneira mais segura, os responsáveis pela 
sua elaboração e supervisão, atribuindo eventual res-
ponsabilidade àqueles que efetivamente participaram 
– ou deveriam ter participado – da consecução do ato.

Assessoria Jurídica CBR

BA  |  SORBA REALIZA ÚLTIMO CLUBE DA
 IMAGEM DO CICLO LETIVO 2019/2020

Realizado pela Sociedade de Radiologia e Diag-
nóstico por Imagem da Bahia (SORBA) no auditório 
da Associação Bahiana de Medicina, o evento teve 
como serviço responsável pela apresentação a CDI – 

Clínica de Diagnóstico por Imagem, com uma sessão 
interativa envolvendo casos clínicos e questões de 
múltipla escolha abrangendo as diversas especialida-
des da radiologia. 
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A aula inicial foi apresentada pelo Dr. Roberto 
Campos, médico radiologista que compõe o corpo 
clínico da CDI, com tema “Metodologia do diagnóstico 
ecográfico do sistema músculo esquelético (ME)”, 
numa abordagem didática demonstrando a rotina dos 
exames de ultrassonografia em ME, expondo imagens 
de padrões normais e diversas alterações que o radio-
logista pode se deparar no dia a dia.

O encontro foi marcado também pelo início das 
inscrições para a XXX Jornada Norte-Nordeste de Ra-
diologia / Jornada Bahiana de Radiologia, que ocorre-
rá em Salvador (BA) nos dias 31 de julho e 1 de agosto, 
com apoio do CBR. Os participantes aproveitaram os 
valores promocionais, exclusivos para o dia do Clube 
da Imagem, para garantir a participação. O site da 
Jornada estará no ar em breve com mais informações.

Dr. José Luiz Nunes, Dr. Roberto Campos, Dr. Gustavo Balthazar e demais 
médicos do corpo clínico e residentes da CDI
Foto: Divulgação

Divulgação da XXX Jornada Norte Nordeste de Radiologia / Jornada Bahiana de Radiologia
Foto: Divulgação

DF  |  CONFIRA OS EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DA SOCIEDADE
 DE RADIOLOGIA DE BRASÍLIA

 � A regional de Brasília tornou público os seguintes editais:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

COM PRÓPOSITO ESPECÍFICO DE ALTERAÇÃO 
DE ESTATUTO 

A Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem de Brasília, através de seu Presidente Dr. Luciano 
Farage, no uso de suas atribuições estatutárias convoca 
a Assembleia Geral Extraordinária para discussão e 
aprovação de alteração do Estatuto, a realizar-se dia 15 
de abril de 2020, às 19h em primeira convocação, com 
metade mais um dos sócios adimplentes e às 19h30 em 
segunda convocação, com qualquer número de presentes, 
a se realizar no Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 
03 Conjunto 06 sala 216, sede da Associação Médica de 
Brasília – AMBr, Clube dos Médicos.

A pauta exclusiva será de 
modificações de alguns itens 
do Estatuto. Para ler o edita na 
íntegra, acesse por meio do QR 
Code

Acesse o edital na íntegra

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEIÇÃO 

NOVA DIRETORIA – BIÊNIO 2020/2022
A Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 

de Brasília (SRB), através de seu Presidente Dr. Luciano 
Farage, no uso de suas atribuições estatutárias convoca 
os seus associados titulares e quites com as obrigações 
societárias para eleição da nova Diretoria biênio 2020/2022 
a realizar-se dia 15 de abril de 2020, às 19h30 em primeira 
convocação com 50% mais um do membros ou às 20h em 
segunda convocação, com qualquer número de presentes, 
a ser realizado no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES) 
Trecho 03 Conjunto 06 sala 216, sede da Associação 
Médica de Brasília – AMBr, Clube dos Médicos.

A pauta será:
1) Apresentação dos relatórios de atividades, gerencial 

e financeiro da gestão 2017-2020, com a discussão e 
aprovação das contas.

2) Eleição da diretoria da SRB 
2020-2022.

3) Assuntos gerais.

Para ler o edital na íntegra, 
acesse por meio do por meio 
do QR Code

PR  |  SRP CONVIDA PARA A 90º REUNIÃO DO
 CLUBE DE RADIOLOGIA DO INTERIOR DO PARANÁ 

A SRP convida os radiologistas, ultrassonografistas 
e residentes de Radiologia a participarem da Reunião 
Científica do Clube de Radiologia do Interior do Para-
ná Dr. Sebastião Orlando Leão de Carvalho, que será 
realizada de 3 a 5 de abril de 2020, na cidade de Ponta 
Grossa (PR).

O evento está sendo realizado pela presidente 
do Clube do Interior Dra. Simony Elisa Zerbato, pela 
presidente da SRP, Dra. Dolores Bustelo, pelo vice-pre-
sidente da SRP e coordenador da Reunião em Ponta 
Grossa, Dr. Lucas Eduardo Ferreira Calafiori, e pelo 
diretor Científico da SRP, Dr. Heraldo de Oliveira Mello 
Neto.

Os temas abordados serão Mama, com Hands On 
Demonstrativo de Biópsia Mamária, e Medicina Interna. 

“Renomados professores são a certeza de bri-
lhantes palestras, como Dr. Nelson Caserta (SP), Dr. 
Carlos Shimizu (SP), Dra. Linei Augusta Urban (PR), 
Dra. Cristiane Spadoni (PR) e Dra. Maria Helena Lou-
veira (PR). Ressalta-se ainda a abordagem prática e 
a interatividade com os participantes”, complementa 
Dra. Dolores.

Contando com o apoio do CBR, o evento pro-
porcionará ampla programação científica, além de 

momentos de confraternização entre os participantes 
e seus familiares.

A Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem do Paraná agradece o importante apoio das 
empresas parceiras:  UNIVEN, COPYLINK, ÚNICA IMA-
GEM, RAIOMEDIC, MED-7 e IMEX MEDICAL GROUP.

Inscrições
Associados quites da SRP e Residentes: isentos

Informações: (41) 3568-1070

e-mail: sradiolpr@onda.com.br

Local: Bourbon Ponta Grossa Convention Hotel

As reservas deverão ser rea-
lizadas exclusivamente pelo 
telefone (42) 3220-5200, 
com tarifa especial para par-
ticipantes do evento.

Dr. Lucas Eduardo Ferreira Calafiori, 
vice-presidente da SRP, e Coordenador da 
Reunião em Ponta Grossa
Foto: Divulgação

PR  |  CURSO DE LEITURA RADIOLÓGICA DAS PNEUMOCONIOSES

O Curso de Leitura Radiológica das Pneumoco-
nioses (Curso OIT) será realizado em Curitiba (PR) 
nos dias 15 a 18 de abril de 2020, na sede da SRP em 
parceria com a FUNDACENTRO.

A Sociedade de Radiologia de Minas Gerais realiza-
rá este curso no segundo semestre de 2020, em Belo 
Horizonte, em data a ser divulgada posteriormente.

Este curso OIT é fundamental para a prática ra-
diológica e é totalmente interativo com atendimento 
individualizado aos participantes, propiciando elevado 
aprendizado.

Informações e inscrições  
do Curso no Paraná:  (41) 3568-1070

e-mail: sradiolpr@onda.com.br

A seguir, algumas informações sobre o Curso OIT:

 3 Este Curso OIT é organizado pela FUNDACEN-
TRO, em parceria com a Disciplina de Pneumolo-
gia da UNICAMP e apoio das sociedades médicas 
CBR, SBPT e ANAMT.

Os pré-requisitos para a realização deste curso são:

 3 Especialidades médicas admitidas: Radiologia, 
Pneumologia, Medicina do Trabalho e Clínica 
Médica.

 3 Os médicos devem possuir Título de Especialista 
válido conferido pelas sociedades referidas, com 
a Associação Médica Brasileira.

 3 Os participantes devem ter proficiência na inter-
pretação de radiografias do tórax.

 3 Os candidatos oriundos das especialidades 
médicas Medicina do Trabalho e Clínica Médica 
deverão fazer um teste prévio de proficiência em 
radiologia torácica (estão dispensados deste teste 
os médicos Radiologistas e Pneumologistas).

Programe-se para este ano ou para 2021 reservan-
do sua vaga e realizando sua pré-inscrição na lista de 
espera.
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PR  |  RESERVE A DATA!
 VEM AÍ A 13ª JORNADA PARANAENSE DE RADIOLOGIA - 2020

A SRP está empenhada na organização da 13ª Jor-
nada Paranaense de Radiologia, a ser realizada de 26 
a 28 de junho, em Curitiba (PR), na Associação Médica 
do Paraná (AMP).

O presidente de Honra da 13ª Jornada Paranaense 
de Radiologia será o Dr. Sebastião Tramontin, ex-pre-
sidente do CBR e ex-presidente da Sociedade de 
Radiologia do Paraná.

A presidente do evento será a Dra. Dolores Bustelo 
que, juntamente com o Dr. Lucas Calafiori, vice-presi-
dente da SRP, tem como meta principal a realização 
de um evento que priorize temas atuais e práticos, 
reforçando as qualidades da Jornada de 2019, ocasião 
em que os participantes ressaltaram que as aulas 
seriam prontamente utilizadas já no primeiro dia de 
trabalho.

A exposição comercial de empresas parceiras, 
propiciando elevada interação com os radiologistas, 
será enfatizada nesta Jornada.

O diretor científico da regional e da Jornada, Dr. 
Heraldo de Oliveira Mello Neto, está elaborando um 
programa científico diferenciado, com aulas hands 
on demonstrativas no grande auditório, cursos hands 
on de Ultrassonografia Musculoesquelética com o Dr. 

Renato Sernik e cursos sobre temas específicos com 
computadores individuais. 

O presidente do CBR, Dr. Alair Sarmet Santos, 
também será palestrante da jornada.

Renomados Professores já confirmaram presença 
na Jornada Paranaense de Radiologia - 2020, sendo 
que este grupo de 17 palestrantes ainda irá aumentar: 
Dr. Alair Sarmet, já mencionado, Dr. Aldemir Soares, 
Dr. Armando Abreu, Dr. Antônio Rocha, Dr. Arnolfo de 
Carvalho, Dr. Renato Mendonça, Dr. Renato Sernik, Dr. 
Ronaldo Vosgerau, Dr. Marcelo Abreu, Dra. Teresa Sar-
met, Dr. Rodrigo Aguiar, Dr. Heraldo de O. Mello Neto, 
Dra. Dolores Bustelo, Dra. Maria Helena Mendonça, 
Dra. Linei Augusta Urban, Dra. Cristiane Spadoni e Dra. 
Maria Helena Louveira.

Os temas abordados serão: 
Inteligência Artificial, Neurorradio-
logia, Musculoesquelético, Mama, 
Classificações de Próstata, Fígado, 
Tireoide e Mama PI-Rads, LI-Rads, 
TI-Rads e Bi-Rads.

Dr. Heraldo de Oliveira Mello Neto, diretor científico 
da SRP e da Jornada Paranaense de Radiologia
Foto: Divulgação

RJ  |  A SOCIEDADE DE RADIOLOGIA DO RIO DE JANEIRO,
 EM SEU ANIVERSÁRIO DE 90 ANOS, ESTÁ PREPARANDO
 DIVERSAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS PARA 2020

Em 20 e 21 de março voltará a Jornada de Radiolo-
gia do Rio, um “esquenta” para o Congresso Brasileiro 
que este ano será na cidade maravilhosa. A Jornada 
incluirá o Curso de Atualização do CBR, mais uma edi-
ção do Encontro Anual dos Residentes de Radiologia 
e diversas aulas de Radiologia na Emergência. O pre-
sidente da Sociedade do Rio, Dr. Bernardo Tessarollo, 
conta que o Curso do CBR terá módulos de Neurorra-
diologia e Medicina Interna, com grandes professores 
já confirmados como Marcelo Canuto Natal, Manoel 
Rocha e Regis França.

Além disso, em março recomeçam as Sessões de 
Casos Nicola Caminha, com participação dos serviços 
de Radiologia do estado. E para completar, os Gru-
pos de Estudos retomam suas atividades: grupo de 
Radiologia Mamária, Radiologia Musculoesquelética 
e Neurorradiologia. Com a participação de grandes 
expoentes dos diversos serviços do Rio, as discussões 

de casos prometem continuar sendo enriquecedoras 
este ano. 

Além disso, a vice-presidente de Radiologia Ma-
mária, Dra. Letícia Pereira Gonçalves, que coordena 
as atividades do Grupo de Estudos cujas sessões 
acontecem a cada dois meses, está organizando o 
segundo Simpósio da SRad-RJ em parceria com a 
Uni-Rio e uma sessão “Como Eu Laudo” especial. A 
primeira reunião do grupo de Mama será no dia 26 de 
março, no auditório do Centro de Estudos do Hospital 
Samaritano, em Botafogo.

Mais informações sobre todos os encontros serão 
divulgadas nas redes sociais e no site da SRad-RJ.

A Jornada do Rio é gratuita para membros adim-
plentes e todas as reuniões são gratuitas e abertas ao 
público médico interessado. 

Para acompanhar as informações é só acessar o 
site www.srad-rj.org.br.

RS  |  ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DA JGR 2020
 � 30ª Jornada Gaúcha de Radiologia acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de junho, em Gramado (RS)
De 12 a 14 de junho, o Centro de Eventos do Hotel 

Serrazul sediará a 30ª edição da Jornada Gaúcha de 
Radiologia – JGR2020, promovida pela Associação 
Gaúcha de Radiologia. O evento contará com diversas 
atividades apresentadas por médicos, enfermeiros, téc-
nicos e demais profissionais especializados no assunto. 

A programação será composta por palestras, 
mesas-redondas e workshops que acontecerão simul-
taneamente em cinco espaços do local, dividida em 
nove módulos de abordagem: Abdômen, Enferma-
gem, Gestão/TI e Física Médica, Mama, Musculoes-
quelético, Neuroradiologia, Ultrassonografia, Técnico 
em Radiologia e Tórax.  Além da participação nestas 
atividades, esse ano o evento contará com uma novi-
dade: o Regional Outreach Program - ROP, um curso 
de musculoesquelético promovido em parceria com a 
International Skeletal Society. O curso será ministrado 
por professores do Brasil, Egito e Estados Unidos.

As inscrições para participar da JGR e do ROP 
podem ser realizadas até o dia 1º de junho pelo site do 
evento (inscrições sujeitas à disponibilidade de vagas).  

A Jornada Gaúcha de Radiologia é promovida pela 
Associação Gaúcha de Radiologia que, neste ano, está 
comemorando o seu quinquagésimo aniversário. Por 
isso, programações especiais estão sendo planejadas. 

Serviço: 30ª Jornada Gaúcha de Radiologia
Onde: R. Garibaldi, 152 - Centro, Gramado/RS. De 12 a 
14 de junho | Das 8h às 20h. Inscrições, valores, progra-
mação e demais informações: www.jgr2020.com.br

SP  |  ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DIGITAL DA SPR 
 TÊM INSCRIÇÕES ABERTAS

Foi dada a largada para o calendário científico de 
2020 da Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnós-
tico por Imagem (SPR).

Confira as inscrições abertas para o Curso de 
Online de Radiologia (COR) e os Cursos Híbridos – 
formato que disponibiliza o conteúdo online e oferece 
uma prática presencial. Em todos os casos, inscrições 
antecipadas garantem descontos – aproveite!

Curso Online de Radiologia (COR)
O COR é dividido em duas modalidades, e oferece 

um programa completo com videoaulas, material de 
apoio e atividades que abrangem as principais áreas 
da Radiologia. O COR Tradicional – Módulos Avulsos é 
destinado a qualquer médico ou residente, indepen-
dente do fato deste profissional ter ou não vínculo com 
algum serviço de residência ou aperfeiçoamento em 
RDI e conta com um programa científico organizado 
em 12 módulos divididos por subespecialidades.

Já no COR para Residências, o aluno deve ser re-
sidente do 1º ao 3º ano em serviços credenciados pelo 
Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) e sua inscrição 
deve ser feita pelo coordenador do serviço, com isen-
ção total de custos. O programa, organizado em três 
ciclos que acompanham os três anos de residência ou 
aperfeiçoamento em DI, oferece uma base curricular 
teórica completa, com aulas ministradas por profes-
sores altamente qualificados, além de uma atividade 
presencial de revisão para a prova de título do CBR, 
que acontecerá em 29 de abril, no Hotel Transamerica, 
em São Paulo.

Cursos Híbridos
Essa modalidade de ensino moderna e já consolida-

da oferece aulas teóricas totalmente à distância, com 
atividades e provas online, e aulas práticas presenciais, 
baseadas em demonstrações e estudos de caso, reali-
zadas em conjunto com alguns dos principais eventos 
da Sociedade.

Atualmente, a SPR oferece sete Cursos Híbridos 
com foco em diferentes áreas e tecnologias da Ra-
diologia, são eles: Curso de Doppler, Curso Avançado 
de Imagem em Endometriose, Curso de Radiologia 
de Emergências - Sobrevivendo no Plantão, Curso 
de Segurança em Radiologia, Curso Avançado de 
Ultrassonografia Musculoesquelética, Curso Teórico-
-prático ACR BI-RADS®, além do recém-lançado Curso 
Avançado de Intervenção Musculoesquelética por 
Ultrassonografia. 

As inscrições do COR e dos Cursos Híbridos são 
exclusivas para membros ativos da SPR.
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CLASSIFICADOS

PRÓXIMOS EVENTOS MARÇO ABRIL MAIO

ECR 2020: European Society of Radiology Annual Congress 
Viena (Áustria)  |  https://www.myesr.org/

11 a 15

Curso de Auditor Interno do Padi 
São Paulo (SP)  |  www.cbr.org.br

12 a 14

XVIII Congresso de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem do HCFMUSP – Imagine 2020 

São Paulo (SP)  |  https://imagine2020.com.br/
18 a 20

Curso de Atualização CBR 2020 
Diversas cidades  |  www.cbr.org.br

20 e 21

Webinar CBR - “Comprometimento pulmonar por drogas 
recreacionais – maconha, cocaína e cigarros eletrônicos”

https://cbr.org.br/webinar-cbr/
24

Curso de Assistência à Vida em Radiologia (AVR) 
Porto Alegre (RS)  |  www.cbr.org.br

28

SIR 2020 
Seattle (EUA)  |  www.cbr.org.br

28/Mar 
a 2/Abr

SIG (Special Interest Group) Radiologia do Abdome 
Apresentação e Discussão de Casos Clínicos

www.cbr.org.br
1

XXIII Congresso Brasileiro de Mastologia
Florianópolis (SC)  |  http://mastologia2020.com.br/

1 a 4

10° Congresso do DIC 
Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC
Brasília (DF)  |  https://www.congressodic.com.br/

1 a 4

79th Annual Meeting of the Japan Radiological Society – JRS
Yokohama (Japão)

https://site2.convention.co.jp/jrs79/english/
9 a 12

ISMRM 28th Annual Meeting & Exhibition
Sydney (Austrália)  |  https://www.ismrm.org/20m/

18 a 23

Webinar CBR 
“Nódulos da tireoide: dicas e armadilhas do TI-RADS”

https://cbr.org.br/webinar-cbr/
28

50º Jornada Paulista de Radiologia (JPR 2020)
São Paulo (SP)  |  https://jpr2020.org.br/

30/Abr 
a 3/Mai

ARRS 2020
Chicago (EUA)  |  https://www.arrs.org/

3 a 8

SIG (Special Interest Group) Radiologia do Abdome 
Apresentação e Discussão de Casos Clínicos

www.cbr.org.br
6

Brazilian Breast Cancer Symposium
Pirenópolis (GO)  |  https://2020.bbcs.org.br/

14 a 16

ACR 2020 Annual Meeting  |  Washington, DC (EUA)
https://www.acr.org/Lifelong-Learning-and-CME/Meetings-and-Course-

-Calendar/ACR-Annual-Meeting
16 a 20

Prova de Título de Especialista 2020 (Teórica)
Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), 
Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE) e São Paulo (SP)

https://cbr.org.br/prova-titulo-especialista/

17

SERAM 2020 – 35º 
Congresso Nacional da Sociedade Espanhola de Radiologia

Zaragoza (ES)  |  https://www.seram2020.com/
21 a 23

BCTRIMS 21ST Annual Meeting
São Paulo (SP)  |  https://www.bctrims2020.com.br/

26 a 29

Vende-se clínica de ecografia em Brasília (Plano Piloto) já em 
funcionamento, com 46 convênios já cadastrados, um aparelho 
Samsung HS 50 4D (Quitado) com garantia até esse primeiro 
semestre de 2020, quatro consultórios, um já em funcionamento 
com aparelho instalado, computador, TV de LED para paciente 
acompanhar o exame, ar-condicionado. Toda clínica climatizada, 
recepção e sala de espera com móveis, cadeiras, TV de LED em 
painel de madeira, balcão da secretária no granito, piso todo em 
porcelanato, dois banheiros, sendo um no consultório principal e 
outro na recepção. Uma vaga de garagem coberta no subsolo, 
programa Net Pacs- Net Ris já pagos, faltando apenas instalação. 
Contato: Dr. Rogério Póvoa – Telefone (61) 98401-2839 ou Simone 
(61) 98401-8592, Comercial (61) 3346-3922 ou 3346-6441.

Buscamos médicos radiologistas, com título de especialista para 
integrar a nossa equipe em tempo integral em Cabo Frio, nas áreas 
de RM, TC e US. Subespecialistas são bem-vindos. A clínica tem 
uma excelente infraestrutura, uma operação organizada e cultiva-
mos uma relação próxima com os médicos assistentes. A cidade 
oferece ótima qualidade de vida. Interessados favor entrarem em 
contato pelo telefone (21) 98713-1213.

Empresa de grande porte no ramo de RDI no sul do PR e SC 
oferece vaga para radiologista: USG, TC, RX, RM e mama. Possi-
bilidade de sociedade após 6 a 12 meses. Ganho mín.: R$ 25 a 35 
mil (produtivid). Possibilidade de desenvolver subespecialidade e 
atuar com residência. Contato: rhradioimagem@gmail.com.

Contrata-se médicos ultrassonografistas com Título de Especia-
lista para trabalhar na Clínica de Diagnóstico por Imagem em Foz 
do Iguaçu (Paraná) VITA IMAGEM. Pagamento acima da média de 
mercado, feito para pessoa jurídica e rendimento por produtivida-
de. Interessados devem enviar currículo para rh@vitaimagem.com.
br e mariza@vitaimagem.com.br.

Grupo Digimax, referência em RDI no Sul do País e agora inician-
do as atividades no estado de São Paulo, oferece vaga para a 
região de Campinas (SP). 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

Clínica em São Carlos (interior de SP) oferece vaga para ultrasso-
nografista ou radiologista para atuar em USG, RX, MMG, TC e RM. 
Remuneração a combinar. Contato: (16)3364-2555 com Dr. Paulo 
ou e-mail: drpaulo@radi-imagem.com.br

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM CARUARU DE PER-
NAMBUCO busca Médico Radiologista e ou Ultrassonografista, para 
trabalhar em regime de produtividade, serviço bem estruturado e 
equipado, cidade agradável, com excelente qualidade de vida. 
ganhos superiores a R$ 40.000,00 mês. Interessado enviar CV, para 
cristiane.santos@manoelflorencio.com.br A/C: Sra. Cristiane Santos, 
contatos telefone: (81) 3727-7000 - 91072122.

Clínica de Diagnóstico por Imagem em Londrina (PR), oferece 
oportunidade para médico radiologista especialista em Musculo-
esquelético, com título do CBR e RQE registrado, para realizar 
exames em turnos eletivos presenciais de RM, TC, US, Artrografia 
e RX em MSK. Oportunidade de laudos de TC geral e plantão. 
Possibilidade de crescimento no grupo e atuação na área de 
especialidade. Pagamento por produtividade. Interessados enviar 
currículo para o email: fabio.onuki@medvia.com.br ou entrar em 
contato pelo telefone (51) 9 9515-9007.

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 RESERVE A DATA

EVENTO/MÊS

IBUS Course 2020 
11 a 13 de Junho - Atenas (Grécia) 
https://ibus.org/future-courses/

18th Asian Oceanian Congress of Radiology 
23 a 26 de Junho - Kuala Lampur, Malásia 

http://aocr2020.com/

Curso ESOR 2020 
27 de Agosto - Florianópolis (SC) / 29 de Agosto – Maceió (AL) 

http://cursoesor.com.br/

ICR 2020 
1 a 4 de outubro – Muscat, Omã 

https://icr2020-oman.org/

Jornada Francesa de Radiologia 2020 
2 a 5 de outubro – Paris (França) 

http://sfrnet.org/

XXX Congreso Interamericano de Radiología - CIR 
7 a 10 outubro - Yucatán (México) 

http://www.webcir.org/congresos.php

49º Congresso Brasileiro de Radiologia – CBR20 
9 a 11 de outubro – Rio de Janeiro (RJ) 

https://congressocbr.com.br/

5º Maratona Brasileira de Residentes – MBR20 
11 de outubro – Rio de Janeiro (RJ)

RSNA Annual Meeting 2020 
29 de novembro à 4 de dezembro – Chicago (EUA) 

https://www.rsna.org/annual-meeting
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