Comissão de
Qualificação em
Ultra-sonografia
está pronta

N

o XXX Congresso Brasileiro de
Radiologia, realizado nos dias
11 a 14 de outubro de 2001, na
cidade de Curitiba (PR) aconteceram
várias reuniões do CBR, entre elas, a
Reunião da Diretoria da entidade com
o seu Conselho Consultivo. Uma das
pautas discutidas foi a formação das
Comissões de Qualificação em Ultrasonografia, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.
Na ocasião, o Dr. Aldemir
Humberto Soares, presidente do CBR,
informou aos presentes os possíveis
componentes das Comissões de TC e
RM. E deixou para discussão quem seriam os escolhidos para a Comissão de
US, uma vez que esta área de atuação
é considerada mais complexa para a
realização de vistorias e emissão de
selos de qualidade. Após um período
de debate foram escolhidos os primeiros quatro participantes: Dr. Giovanni
Guido Cerri, Dr. Domingos José Correia
da Rocha, Dr. Carlos Roberto Maia e Dr.
Antonio Carlos Matteoni de Athayde.
No dia 07 de novembro de 2001, foi
feita a Reunião da Comissão de Ultra-
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sonografia, iniciando um cronograma
mensal que daria à mesma em poucos
meses a posição em que se encontra
atualmente. Participaram dessa reunião
os doutores Fernando Alves Moreira, Luiz
Karpovas, Antonio C. M. de Athayde,
Domingos José C. da Rocha e Carlos R.
Maia. A reunião teve como assuntos principais a importância da Comissão recém
criada, assim como a discussão do Regimento Interno e a criação de um calendário de reuniões periódicas.
Dando continuidade aos trabalhos da Comissão de US, no dia 12 de
dezembro de 2001, os membros presentes aprovaram o Regimento Interno e o Calendário de Reuniões para
2002; decidiram nomear o Dr. Domingos José Correia da Rocha (AL) como
Coordenador e o Dr. Luiz Karpovas como
Secretário. Além disso, resolveram que
o tempo de duração dos futuros encontros será de três horas e oficializaram a participação como membro do
Dr. Osmar de Cássio Saito. Por fim,
debateram sobre os critérios de avaliação dos serviços. Os doutores Luiz
Karpovas, Antonio C. M. de Athayde, Domingos José C. da Rocha, Carlos R. Maia,
Décio Prando e Osmar de C. Saito fizeram parte dessa reunião.
Na reunião realizada no dia 18 de
janeiro de 2002 foi definido os critérios
de avaliação dos serviços. Em 22 de
março de 2002, novamente a Comissão
reuniu-se e dessa vez discutiu o lay-out
do selo; confeccionou a ficha técnica
de vistoria; aprovou as normas realizadas, após a análise do Dr. Luiz Karpovas
e do Dr. Antonio Luiz Bueno Barbosa,
assessor jurídico do CBR. Praticamente
um mês depois, no dia 28 de abril de
2002, dentro da 32ª JPR, houve outro
encontro que tratou da apreciação do

lay-out do selo; da análise dos formulários de inscrição para o Programa de
Qualidade em Ultra-sonografia; e da
análise dos serviços dos membros da
Comissão.
Na reunião de 24 de maio de 2002,
os presentes puderam escolher os tipos de propagandas que os serviços
poderão fazer; continuaram as análises de seus serviços; e definiram as
normas de segurança. Na última reunião realizada até o momento, no dia
21 de junho de 2002, todos fizeram a
última análise de seus serviços; apreciaram o selo de qualidade; terminaram as Normas Básicas; e finalizaram o
modelo de Fichas Cadastrais. Após
todo esse trabalho a Comissão de US
ficou assim constituída:
Dr. Domingos José Correia da Rocha 
Coordenador
Dr. Luiz Karpovas  Secretário
Dr. Carlos Roberto Maia
Dr. Antonio Carlos Matteoni de Athayde
Dr. Osmar de Cássio Saito
Dr. Sérgio Ajzen
Dr. Giovanni Guido Cerri
Dr. Edson Rossini Iglezias
Dr. Mário Barreto DAvila
Portanto, chegou o momento de
apresentar a todos os interessados
como conseguir o selo de qualidade
em Ultra-sonografia. Nas próximas páginas do Boletim do CBR é possível
encontrar as Normas Básicas para Inscrição no Programa de Selo de Qualidade em Ultra-sonografia, a Ficha do
Responsável Técnico e a Ficha do
Corpo Clínico.
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