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editorialexpediente

editorial
Caros colegas,

Iniciamos, em janeiro de 2023, uma nova gestão. Neste primeiro encontro com 
vocês, meus colegas, aproveito para desejar a todos um ano repleto de realizações 
e sucesso para continuar seguindo em frente, atuando no exercício da profissão.

O fato de ser a primeira mulher eleita presidente do Colégio Brasileira de 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem, desde 1948, é motivo de orgulho. Vejo 
com bastante naturalidade e não como uma quebra de tabus. Isso foi possível 
porque, naturalmente, uma mulher mostrou que tem condições de assumir a 
liderança do CBR. A mulher percebeu que ela consegue conciliar o seu trabalho, 
o cuidado da família, dos filhos, ou mesmo uma liderança associativa, desde 
que não priorize uma em detrimento de outra, organizando da melhor forma o 
tempo e o fluxo de trabalho. 

Gostaria de agradecer o reconhecimento recebido de todos vocês, meus colegas 
médicos. A nossa gestão dará continuidade ao trabalho realizado, ao crescimento e 
às conquistas obtidas pelas gestões anteriores do CBR.

A valorização profissional permanece como pauta de grande peso em nosso 
cotidiano. A nossa expectativa é valorizar, cada vez mais, o papel do médico 
radiologista e mostrar como a especialidade é importante na linha de cuidados com 
o paciente e na tomada de decisões. 

Os desafios e os questionamentos à nossa prática profissional, muitas vezes, 
são diários. O CBR atua de todas as formas, do ponto de vista jurídico, na defesa 
de seus associados e da especialidade, juntamente com a Associação Médica 
Brasileira e o Conselho Federal de Medicina para que, cada vez mais, possamos 
mostrar a importância do médico radiologista dentro do cuidado, do diagnóstico e 
do tratamento do paciente.

Os associados podem esperar uma gestão com responsabilidade, foco na defesa 
do ato médico e da radiologia e diagnóstico por imagem. A inteligência artificial é 
uma ferramenta de qualidade do diagnóstico, mas não substituirá o nosso trabalho, 
fundamental no cuidado e tratamento do ser humano, nosso paciente.

Agradeço a confiança dos colegas que estarão comigo nesta nova gestão. Serão 
dois anos de trabalho intenso, como a realização do Atualiza23, terceira edição do 
maior evento hands on de atualização profissional em radiologia do mundo, o CBR 
23, o desenvolvimento de nossos programas de qualidade e certificações, webinars 
e workshops de educação continuada, prova de título de especialista, avaliação 
anual de residentes e muito mais.

Venha conosco. Juntos somos mais fortes!

Um abraço a todos.

Dra. Cibele Carvalho

Presidente do CBR (biênio 2023-2024)

Dra. Cibele Alves de Carvalho 
Presidente do CBR (Biênio 2023/2024)
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O CBR realiza de 31 de março a 2 abril, o Atualiza23 
- Circuito Nacional da Radiologia Brasileira. O evento 
será realizado no formato 100% online e tem o 
objetivo de promover a atualização dos prof issionais 
do segmento de forma teórica e prática.

O  Atualiza 23 irá reunir sociedades estaduais de todo o 
Brasil e, de forma inédita, representantes de renomadas 

sociedades internacionais da Radiologia, oferecendo 
inúmeras atividades voltadas aos radiologistas e 
residentes. Entre elas, destacam-se os cursos Hands On, 
além das diversas demonstrações práticas, realizadas 
por nomes relevantes da especialidade. 

Este ano, o evento disponibilizará mais de 25 cursos 
inéditos, com aulas pré-gravadas, encontros ao vivo, 
material didático completo e a tradicional Maratona de 
Casos Radiológicos, em um formato novo e inovador, 
além de encontros virtuais.

Os cursos irão abordar diversas subespecialidades 
da radiologia e diagnóstico por imagem: Cabeça 
e Pescoço, Cardiovascular, Gastroinstestinal, 
Geniturinário, Mama, Métodos Híbridos, 
Musculoesquelético, Neurorradiologia, Oncologia, 
Pediatria, Pelve Feminina e Tórax. 

O Atualiza23 contará com uma ampla programação 
utilizando recursos tecnológicos avançados para 
visualização de imagens em plataforma DICOM 
específica, unicamente transmitida no Brasil pela 
empresa Collective Minds. 

Já nos cursos Hands On, o público poderá 
acompanhar a realização de exames transmitida ao 
vivo pelos professores. As aulas irão oferecer uma 
discussão sobre casos clínicos de grande relevância, 
ou demonstração de exames em tempo real, com 
interação via chat e enquetes no formato online. 
A partir deste modelo de trabalho, o Atualiza23 
pretende inserir cada participante em um circuito de 
conhecimento e atualização.

Os associados adimplentes do CBR têm desconto 
na inscrição dos cursos do Atualiza23. Aproveite e 
inscreva-se já!

Para conhecer toda a programação e realizar as 
inscrições nos cursos, acesse:  https://atualiza23.com.br  

O prazo das inscrições para 2ª Turma do MBA 
Gestão em Medicina Diagnóstica está terminando. 
As inscrições se encerram em 28 de fevereiro e as 
aulas têm início em 3 de março. O curso é organizado 
pelo CBR, em parceria com a Fundação Instituto de 
Administração (FIA) e ministrado na modalidade 
de Educação a Distância (EAD), o que facilita a 
participação de alunos de todo o país, com encontros 
presenciais realizados semestralmente. 

O associado adimplente com o CBR, Associação 
Brasileira das Clínicas de Diagnóstico por Imagem 
(ABCDI) ou Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica 
(ABRAMED), tem 20% de desconto no curso. 

Capacitação e Networking
O curso tem o foco na gestão e na tomada de 

decisões estratégicas do segmento de medicina 
diagnóstica e tem como público-alvo, médicos ou 
prof issionais graduados em quaisquer áreas do 
conhecimento que atuam na área de medicina 
diagnóstica ou que estejam interessados em 
aprofundar conhecimentos em gestão de saúde e 
medicina diagnóstica.

O MBA Gestão em Medicina Diagnóstica foi 
desenhado pelo CBR e pela FIA para prof issionais 
que pretendem desenvolver capacitação em 
gestão em saúde e/ou compreender a aplicação de 
conceitos, métodos e técnicas de gestão nesse setor. 
Além disso, apresenta-se também como resposta à 
demanda crescente por prof issionais capacitados a 
compreender os desaf ios do mundo contemporâneo 
e a propor e executar soluções inovadoras e de valor 
no segmento de medicina diagnóstica. 

Nos workshops presenciais, a cada seis meses, 
aproximadamente, na sede do CBR, em São Paulo 
(SP), serão incentivados o networking entre colegas 
e soft skills, como liderança, resolução de problemas 
complexos e outras situações em que são mais ricas 
as aulas presenciais. O curso tem um total de 500 
horas, das quais, cerca de 60 horas são de atividades 
presenciais. 

O formato de ensino híbrido, com atividades 
síncronas (aulas ao vivo) e assíncronas (como vídeo 

aulas, materiais de estudo, podcasts, grupos de 
discussão) é pensado para oferecer praticidade ao 
aluno, e para transmitir a experiência da sala de aula 
no ambiente digital, com alta qualidade. 

“Como é um curso pensado em EAD, com o 
Ambiente Virtual de Aprendizagem e com atividades 
síncronas (aulas ao vivo),haverá uma interação 
melhor com os alunos em termos de consulta de 
agendas, notas, horários, além de aulas gravadas no 
Zoom. Os professores fazem aulas mais dinâmicas 
com as novas ferramentas à disposição”, af irma o 
coordenador acadêmico do MBA CBR/FIA, Marcelo 
Tavares. Além disso, destaca, “a migração para o EAD 
permite que alunos de locais mais distantes de São 
Paulo possam participar”. 

Diferenciais do curso
Sobre os diferenciais deste MBA, Marcelo Tavares, 

o coordenador acadêmico do curso destaca: “O 
principal é ser um curso de Gestão em Medicina 
Diagnóstica, em que 80% dele é, realmente, 
ambientado para Medicina Diagnóstica, que os 
outros cursos em geral não têm um foco tão grande. 
O MBA possui um módulo elaborado, organizado, 
pelo próprio CBR. Toda a parte prática ou de cases 
é pensada ou em laboratório de análises clínicas ou 
clínicas de diagnóstica por imagem. Além disso, os 
professores têm uma experiência muito grande em 
gestão em saúde”.

O curso utiliza diferentes métodos de ensino, 
como aulas expositivas, estudos de cases, resolução 
de exercícios, palestras e simulações empresariais, 
que se alternam para imprimir maior dinamismo 
ao desenvolvimento das atividades. Vários casos 
estruturados e vivenciados por professores, como 
também estudados em pesquisas de campo são 
empregados na ilustração dos conceitos abordados 
durante as sessões teóricas. Para motivar o debate e a 
troca de ideias, são empregados também vídeos com 
trechos de palestras e organizados grupos de discussão.

Vem aí: Atualiza23  
conhecimento e atualização

Circuito de conhecimento  
e atualização

Últimos dias: inscreva-se para 
o MBA Gestão em Medicina 

Diagnóstica CBR/FIA
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MATRIZ CURRICULAR
- Visão Sistêmica do Setor de Saúde

- Gestão Estratégica

- Operações de Medicina Diagnóstica

- Qualidade em Serviços de Saúde

- Inovação e Empreendedorismo na Saúde

- Incorporação de Novas Tecnologias

- Finanças

- Marketing e Relacionamento com Clientes

- Gestão de Pessoas

- Analytics e Inteligência Artificial na Saúde

- Sistemas de Gestão & ESG

- Atividades Vivenciais

- Habilidades Interpessoais

- Seminário de Elaboração de Trabalhos Científicos

- Trabalho de Conclusão do Curso

Garanta a sua vaga e aprofunde ainda mais os seus conhecimentos em gestão de saúde e medicina 
diagnóstica!

Inscreva-se já �����������������������
��������������
	��

�������������������������ª TURMA

https://inscricaofia.fia.com.br/prgmdead-mba-gestao-em-medicina-diagnostica
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O CBR anunciou o calendário preliminar da Prova 
de Título da especialidade. O Exame de Suficiência 
e Certificados de Área de Atuação são emitidos pela 
entidade, em conjunto com a Associação Médica 
Brasileira (AMB). 

A aprovação no exame, que é realizado em formato 
teórico e prático, se faz necessária para a obtenção 
do título de especialista, concedido pelo CBR/AMB e 
credenciado pelo CFM, nos termos das Resoluções do 
CFM n.º 2.148/2016 e 2.221/2018. 

O CBR pode emitir os seguintes Títulos de 
Especialista: Radiologia e Diagnóstico por Imagem; 

Diagnóstico por Imagem com Atuação Exclusiva 
em Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia; e 
Diagnóstico por Imagem com Atuação Exclusiva em 
Ultrassonografia Geral.

A partir do certificado comprova-se que o profissional 
médico possui formação acadêmico-científica 
adequada e está apto a exercer a especialidade com 
ética, responsabilidade e competência. 

Acompanhe a seguir a programação das datas 
das provas, lembrando que o calendário poderá 
sofrer alterações.

O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem (CBR) e a Sociedade Brasileira de 
Ultrassonografia (SBUS), celebram  convênio 
referente às titulações médicas da Ultrassonografia, 
com anuência do Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e Associação Médica Brasileira (AMB).

A cerimônia de assinatura do convênio aconteceu 
no dia 16 de novembro de 2022, na sede do CBR, 
em São Paulo (SP) e contou com a presença do Dr. 
Valdair Muglia - presidente do CBR; Dr. Rui Gilberto 
Ferreira - Presidente da SBUS; Dr. Bernardo Tessarollo 

- Primeiro-secretário do CBR; Dr. Rubens Chojniak 
- Primeiro tesoureiro do CBR; Dr. Aldemir Soares – 
Diretor de Relações Institucionais do CBR; Dr. Harley 
de Nicola – Coordenador da Comissão Nacional de 
Ultrassonografia (CNUS); Dr. Waldemar Naves do 
Amaral - representante do Conselho Consultivo 
da SBUS e o Dr. Mauricio Saito – Conselho Fiscal 
Presidente da SBUS. 

Os associados quites com as anuidades do CBR ou 
da SBUS poderão usufruir do desconto concedido no 
ato de inscrição para prova.

Da esquerda para direita: Dr. Bernardo Tessarollo – Primeiro-secretário do CBR (2021-2022); Dr. Valdair Muglia – Presidente do CBR 
(2021-2022);  Dr. Rui Gilberto Ferreira – Presidente da SBUS e Dr. Waldemar Naves do Amaral – Representante do Conselho Consultivo 
da SBUS. Divulgação: Ivia Pirani

A Revista Radiologia 
Brasileira (RB) tem novo 
editor-chefe: Dr. Valdair 
Muglia. Produzida desde 
1958, a RB é o periódico 
científ ico of icial do Colégio 
Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem 

(CBR). A publicação reúne artigos de radiologia 
e diagnóstico por imagem e de outras áreas que 
possam ter impacto na especialidade.

 Dr. Valdair substituirá o Dr. Edson Marchiori, antigo 
editor-chefe, que esteve à frente da RB por mais de 
20 anos. 

A publicação integra o grupo de periódicos indexados 
à Scientific Electronic Library Online (SciELO), à Literatura 
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS), à Scopus e ao PubMed Central.

Atualmente, a RB é publicada no formato online, 
bimestral e está disponível para leitura no App Biblioteca 
Digital do CBR, e no site da RB. 

Agradecimento

 O CBR agradece e parabeniza o Dr. Edson Marchiori pelo 
empenho e dedicação, ao longo de duas décadas à frente 
da RB, e deseja boas perspectivas na condução e ampliação 
de seu conhecimento em benefício da radiologia brasileira.

Fique atento às normativas de cada uma das especialidades que serão publicadas, a partir de março, no site 
do CBR. Para informações consulte: https://cbr.org.br/calendario-preliminar-prova-de-titulo-de-especialista-2023/

Prova de Título 
Exame de Título de Especialista e Certificado de Área    

      de Atuação – 1º semestre

Período de Inscrições:  3 a 24 de março de 2023

1ª Fase - Prova Teórica 

Data: 21 de maio de 2023* – (domingo) 

Especialidades: DO/EVD/MAMA/NEURO/RDDI/RIA/ 
      USGERAL/USGO 

Formato: Presencial

Locais: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR),    
      Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE) e São Paulo (SP)

2ª fase - Prova Prática (Prática oral/ Prática em   
     Aparelho)

Data: 8 de julho de 2023* – (sábado) 

Especialidades: DO/EVD/MAMA/NEURO/RIA/ 
      USGERAL/USGO 

Formato: Presencial

Local: São Paulo (SP)

2ª fase - Prova Teórico-prática

Data: 9 de julho de 2023* – (domingo) 

Especialidades: RDDI

Formato: Presencial

Local: São Paulo (SP).

Exame de Título de Especialista e Certificado de Área  
      de Atuação – 2º semestre

Todas as etapas: Prova Teórica, Teórico-prática e Prática  
       em Aparelho

Data: 11 de outubro de 2023* – (quarta-feira) 

Especialidades: RDDI e USGERAL 

Formato: Presencial

Local: Rio de Janeiro (RJ)

*As datas planejadas estão sujeitas a alteração  
       mediante aprovação da AMB.

CBR anuncia calendário da Prova de 
Título de Especialista 2023

Acompanhe a programação do calendário e conheça alguns 
detalhes deste exame

 CBR e SBUS celebram convênio 
referente às titulações médicas  

de Ultrassonografia

Dr. Valdair Muglia é o novo editor-
chefe da Revista Radiologia Brasileira

https://cbr.org.br/calendario-preliminar-prova-de-titulo-de-especialista-2023/
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imagem mundo imagem mundo

O Congresso Mundial de Imagem (World Imaging 
Congress) do BIR, acontecerá entre os dias 24 e 25 
de fevereiro, em um evento totalmente online. Uma 
das propostas principais é garantir a acessibilidade 
à uma educação de primeira classe para toda a 
comunidade multidisciplinar.

‘Fazer mais com menos’
Com o atual clima econômico mundial em mente, 

o tema deste ano - ‘Fazer mais com menos’, - pretende 
repercutir a sua voz em todos os locais, uma vez que o 
objetivo principal é oferecer o melhor serviço a pacientes 
com recursos limitados. O evento é voltado a todos os 
profissionais que atuam em oncologia por imagem e 
radiação, radiologistas, técnicos e físicos médicos.

A programação é excelente e inclui:

24 de fevereiro: Telerradiologia / Vítimas em massa e 
trauma

25 de fevereiro: Imagens nas economias mundiais / 
Educação e Treinamento em Imagens em todo o mundo

Palestrantes conceituados e vindos de várias partes 
do mundo:

Dr. Elizabeth Dick (Grã-Bretanha); Prof. Adrian Brady 
(Irlanda); Dr. Pushpraj Patel (Índia), Prof. Gerald Antoch 

(Alemanha); Dr. Sanjay Jeganathan (Austrália); Prof. Dorith 
Shaham (Israel); Dr. Rubens Chojniak (Brasil); Dr. Ebrahim 
Kader (África do Sul); Dr. Napapong Pongnapang (Tailândia) 
e Prof. Shiyuan Liu (China).

Não pode assistir ao vivo, devido à diferença de fuso 
horário? O CBR disponibilizará após o evento, o conteúdo 
completo aos seus associados, gratuitamente, na biblioteca 
de aprendizagem online.

Acesso gratuito aos associados 
do BIR

O Congresso é gratuito aos associados do BIR. Se você 
ainda não é um membro da entidade, pode associar-se 
por apenas £ 15 (economizando 50% na taxa padrão para 
membros da WPN).

Como associado do BIR, você terá:

• Acesso ao BJR

• Acesso a mais de 300 webinars e palestras em nossa 
biblioteca de aprendizagem online

• Oportunidades para ver webinars ao vivo e 
gratuitos

• CPD: 13 créditos (RCR)

Acesse a programação completa do Congresso, 
associe-se agora ao BIR e participe deste grande evento da 
comunidade radiológica mundial.

O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem (CBR) estará representado por membros 
de sua diretoria no Congresso Europeu de Radiologia 
(European Congress of Radiology - ECR) 2023, um 
dos maiores e mais importantes eventos mundiais 
da especialidade e, este ano, acontece de 1 a 5 de 
março, em Viena, na Áustria. 

O ECR é uma oportunidade para médicos, 
radiologistas brasileiros e de todo o mundo se reunirem 
para discutirem novidades da especialidade, conhecerem 
os resultados de inúmeros projetos científicos, trocarem 
experiências e compartilharem conhecimento. 

‘The Cicle of Life’
Na ECR 2023, o tema escolhido é ‘O Ciclo da Vida’ (em 

inglês, The Cicle of Life), que, segundo a organização, 
pretende refletir a centralidade da radiologia para os 
cuidados com a saúde ao longo da vida. A radiologia é 
uma das poucas disciplinas médicas que acompanha 
toda a jornada de vida de uma pessoa do início ao fim, 
facilitando o primeiro vislumbre da vida dentro do 
útero e o acompanha durante a infância, adolescência e 
idade adulta.  Mesmo na morte, imagens post-mortem 
e forenses podem fornecer indicações sobre o modo 
de morte, bem como oportunidades de pesquisa que 
podem ajudar a aprofundar a nossa compreensão do 
corpo humano. 

Todos os detalhes do evento estão disponíveis no 
site https://www.myesr.org/congress

O Dr. Valdair Muglia, atual Presidente do Conselho 
Consultivo do CBR, é eleito vice-presidente do Cono 
Sur no Colégio Interamericano de Radiologia (CIR) 
para o Biênio 2023-2024.

  Dr. Valdair é Professor Associado em Radiologia 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-
USP), sendo também 2º tesoureiro do CBR (biênio 
2017-2018), Diretor Científ ico (biênio 2019-2020) e 
presidente da entidade (biênio 2021-2022).

 O Colégio Interamericano de Radiologia (CIR) é 
uma associação médico-científ ica ibero-americana 
fundada em 1943, em Buenos Aires, Argentina. É 
formado por 25 países, cada um deles representado 
por uma associação nacional.

É constituída por Grupos Científ icos Nacionais 
de Radiologia e outras formas de diagnóstico por 
imagem (sociedades, associações, federações, 
escolas e outros), denominados Grupos Nacionais do 

Continente Americano e países fora dele, ligados por 
laços científ icos, linguísticos e culturais.

O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem (CBR) é o representante do CIR no 
Brasil. Acesse o site do CIR e conheça mais: https://
www.webcir.org

MISSÃO
A principal missão do CIR é unir os Grupos 

Nacionais de Radiologia e através deles os médicos 
especialistas que os integram para elevar a 
qualidade médica, técnica, científica e humana de 
sua prática profissional em benefício dos pacientes 
e ser ao mesmo tempo um meio para alcançar seu 
desenvolvimento profissional no campo ético e social.

‘Fazer mais com 
menos’ é tema 
do Congresso 
Mundial de 
Imagem do BIR

CBR participará 
do Congresso 
Europeu de 
Radiologia,  
em março

Dr. Valdair Muglia é eleito vice-
presidente do Cono Sur no Colégio 
Interamericano de Radiologia (CIR) 

https://www.bir.org.uk/media/492627/bir_wic_programme.pdf?utm_campaign=19012023_bir&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
http://www.myesr.org/congress. 
https://www.webcir.org
https://www.webcir.org
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Participaram também representantes de sociedades 
estaduais de Radiologia, Conselho Regional de 
Medicina de Minas Gerais e Sociedade Brasileira 
de Ultrassonografia, bem como todo o time de 
colaboradores do Colégio.

Primeira mulher a assumir a presidência do CBR 
desde a sua fundação, em 1948, Dra. Cibele Carvalho 
iniciou o seu discurso homenageando as médicas 
pioneiras da Radiologia brasileira e as prof issionais 
da atualidade. “Eu gostaria de chamar a atenção para 
tantas mulheres que abraçaram esta especialidade 
lá atrás, e no início, tão perigosa, em razão dos 
potentes e invisíveis raios-x. Hoje, somos 4.732 
mulheres radiologistas no Brasil e representamos 
um total de 37%. Honrar os nossos antepassados e 
nossos representantes da radiologia nacional nos faz 
renovar as energias e nos traz inspiração para poder 
seguir e continuar em frente.”

Dra. Cibele enfatizou em seu discurso os 
agradecimentos aos colegas que estarão com ela 
nos próximos dois anos pela conf iança depositada 
e a certeza da continuidade do trabalho realizado 
pelas gestões anteriores. “Serão dois anos de trabalho 
intenso, em que buscaremos valorizar a nossa 
especialidade, a defesa dos colegas e combateremos 
sempre o bom combate. Trabalharemos com boa 
vontade, alegria e fé em um futuro muito melhor, 
onde daremos continuidade e honraremos tudo o 
que foi feito nas gestões anteriores”.

“O CBR nessa Diretoria, como nas anteriores, 
será movido pela paixão, a mesma que sentimos 
pelos nossos pacientes, pelos quais saímos de casa, 
deixamos nossas famílias e nos dedicamos todos os 
dias”, f inalizou.

Empossada diretoria do CBR para o biênio 2023-2024

Na ocasião foram empossados os seguintes 
membros que compõem o biênio 2023-2024: 
 

Presidente 
Dra. Cibele Carvalho (MG) 
 
1º Vice-presidente 
Rubens Chojniak (SP) 
 
2º Vice-presidente 
Hélio Braga (BA) 
 
1º Secretário 
Bernardo Tessarollo (RJ) 
 
2ª Secretária 
Mayra Veloso (DF) 
 
1º Tesoureiro 
Gustavo Balthazar (BA) 
 
2ª Tesoureira 
Alice Schuch (RS) 
 
Diretor Científico 
Ronaldo Hueb Baroni (SP) 
 
Diretor de Comunicação 
Robertson Bernardo (MG) 
 
Diretora Cultural 
Linei Urban (PR) 
 
Diretora de Defesa Profissional 
Juliana Tapajós (AM) 
 
Diretor de Relações Internacionais 
Maurício Zapparolli (PR) 
 
Diretor da ABCDI 
Marcelo Lauar (GO)

Juntos somos mais fortes!

Seja bem-vinda nova Diretoria!

A cerimônia de posse da nova diretoria do Colégio 
Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), 
biênio 2023-2024, presidida pela Dra. Cibele Carvalho, 
ocorreu no dia 3 de fevereiro, no Espaço JK, em São Paulo 
(SP). 

A Mesa de Cerimônia foi composta pelos doutores 
Aldemir Humberto Soares, representando o Conselho 
Federal de Medicina (CFM), Maria Rita de Souza Mesquita, 
representando a Associação Médica Brasileira (AMB), Alair 
Sarmet Santos, presidente do Conselho Consultivo do 
CBR (biênio 2021-2022), Valdair Muglia, atual presidente do 
Conselho Consultivo do CBR (biênio 2023-20240, além da 
presidente eleita, Cibele Carvalho.

A primeira 
mulher eleita 

do CBR assume a 
presidência

Nova diretoria do CBR do biênio 2023-2024.  

Da esquerda para a direita: Dr. Rubens Chojniak, 1º Vice-
presidente do CBR, Dra Cibele Carvalho, presidente eleita do 
CBR e Dr. Hélio Braga, 2º Vice-presidente do CBR.

 A cerimônia foi realizada no Espaço JK, em São Paulo (SP). 
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abcdi abcdicurso de
GESTÃO DE
CLÍNICAS 2023

MÓDULO 1

A Associação Brasileira das Clínicas de Diagnóstico por Imagem 
(ABCDI), departamento do CBR especialmente dedicado ao 
atendimento de clínicas e serviços de diagnóstico, apresenta a 
programação dos módulos do Curso de Gestão de Clínicas para 
este ano. O curso é realizado na modalidade presencial, no CBR, 
em São Paulo (SP).

O programa é composto por seis módulos, com 16 horas 
cada, destinados a desenvolver profissionais da área por meio 
de conhecimento prático e relato de experiência. Além disso, 
os módulos oferecem apresentações sobre cases de sucesso, 
finanças, riscos e gestão de negócios. Outros pontos importantes 
abordados durante o curso incluem o uso de ferramentas de 
tecnologia da informação para reduzir custos e aumentar a 
produtividade, implantação de ferramentas de gestão financeira e 
negociações com operadoras de saúde.

O curso de Gestão de Clínicas da ABCDI é ministrado por 
profissionais do mercado que fornecerão ferramentas e estratégias 
capazes de se adequar às mais recentes mudanças do mercado. 
Com base nas técnicas e no conhecimento adquiridos durante o 
curso, será possível aos participantes identificar o melhor caminho 
a seguir, desde a identificação dos principais players do mercado 
e as dinâmicas de atuação que realizam, assim como verificar 
oportunidades e riscos para a definição adequada de estratégias. 

Primeiro módulo: em março
O primeiro módulo acontece nos dias 2 e 3 de março, e traz 

o tema Oportunidades e Tendências do Mercado da Saúde 
Suplementar. Os tópicos serão abordados por Carlos Moura 
- Assessor Econômico do Colégio Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem (CBR) e Rodolfo Siqueira, Gerente de 
Assessoria de Gestão de Clínicas de Diagnósticos por Imagem. 
Entre os principais assuntos, serão abordados: Players e Números 
da Saúde Suplementar no Brasil, Regulações do Segmento, Ações 

O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem (CBR) e a Associação Brasileira de Clínicas e 
Diagnóstico por Imagem (ABCDI) preocupam-se em 
proporcionar conhecimento e atualização de melhores 
práticas aplicadas ao mercado de diagnóstico por imagem. 

O módulo 6 “Reduzindo custos e aumentando a 
produtividade utilizando tecnologia da informação”, 
aconteceu nos dias 2 e 3 de fevereiro, no formato 
presencial, na sede do CBR, em São Paulo (SP) e abordou 
o investimento em automação com o uso de tecnologia da 
informação. 

Os participantes do curso, vindos de várias partes 
do Brasil, destacaram a importância da abordagem de 
assuntos específicos do setor, exclusivos do curso oferecido 
pela ABCDI.

Lúcia Carvalho Boechat, sócia proprietária de uma 
clínica em Santo Antônio de Pádua (RJ), frequenta o 
Curso de Gestão de Clínicas desde 2015 e ressalta a 
necessidade de manter-se sempre em sintonia com o que 

da Defesa Profissional do CBR, Cenário Atual e Perspectivas 
Futuras e Denúncia aos Órgãos Fiscalizadores.

Para os próximos módulos do curso de Gestão de 
Clínicas 2023 estão previstos os seguintes temas:

- Modelo de Gestão Corporativo de Alto Desempenho 
para Clínicas – 04 e 05 de maio.

- Aprendendo a Negociar de Forma Efetiva com as 
Operadoras de Saúde – 01 e 02 de junho.

- Implementando Ferramentas de Gestão Financeira 
– 03 a 04 de agosto.

- Aprendendo a Analisar Investimentos para Diminuir 
Riscos e Garantir o Retorno – 28 a 29 de setembro.

- Reduzindo Custos e Aumentando a Produtividade 
Utilizando a Tecnologia da Informação – 30 de novembro 
e 01 de dezembro.

Benchmark específico
“Nosso segmento é muito específico. Ao mesmo 

tempo em que [a clínica] é uma empresa, com 
determinado nível de faturamento, que produz e recebe 
dinheiro, como qualquer outra, ela presta atendimento 
médico. Ou seja, existe um trabalho ‘artesanal’, de 
acolhimento de pacientes, de conciliar o funcionamento 
empresarial com a lógica do funcionamento médico. 
É muito complicado, uma área muito específica. 
Então, se não nos fornecerem o conhecimento, os 
dados, exemplos, o benchmark específico, ficaríamos 
perdidos”, analisou Leonardo Lobo Poncineli, médico 
radiologista sócio de uma clínica em Juiz de Fora (MG), 
participante do módulo 2 do curso, em junho de 2022.

Cristiane Lasmar, administradora de um grupo de 
clínicas, também veio de Minas Gerais para fazer o curso 
no ano passado. “Já faço os módulos do curso da ABCDI há 
muitos anos. São excelentes! São cursos em que a gente 
percebe que consegue levar muitas ferramentas novas 
para as empresas, para o nosso dia a dia de trabalho”, 
avaliou. “Para a mudança de cultura também, que é uma 
coisa muito interessante, já que a gente muitas vezes 
tem enraizado uma cultura antiga de administração”, 
completou ela, que atua em estabelecimentos na cidade 
de Lavras (MG).

As vagas são limitadas. Podem se inscrever 30 
participantes para cada módulo. O curso é voltado para 
líderes que atuam em clínicas no segmento de saúde 
suplementar, sendo médicos, administradores, sócios 
ou colaboradores. Os organizadores também sugerem 
a participação de vários profissionais da mesma clínica, 
por conta da extensão dos temas, de forma a garantir a 
implantação de todo o conteúdo apresentado.

Para mais informações, entre em contato com o 
e-mail abcdi@cbr.org.br .

ABCDI lança 
programação do 
Curso de Gestão de 
Clínicas para 2023

Módulo 6 do 
Curso de Gestão 
de Clínicas 
aborda a 
importância 
do uso da 
tecnologia da 
informação

https://padi.org.br/padi-e-tema-de-5-trabalhos-que-serao-apresentados-na-conferencia-internacional-da-isqua/
https://congressocbr.com.br/site/cbr2022/trabalhos-premiados
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há de novo no segmento. “É importante manter-se sempre 
atualizado para a inovação de tecnologias para aumentar 
o faturamento e a redução de custos. Eu me interessei 
pelo tema Inteligência Artificial, pois é algo que eu quero 
implantar na minha clínica”.

Para Neiff Martins, que atua na área financeira de um 
laboratório de Goiânia (GO), é importante estar atento 
às atividades da empresa. “O importante é entender 
e perceber o quanto precisamos nos atentar para as 
atividades operacionais da empresa, seus controles e 
tecnologias utilizadas para dimensionar a força de trabalho, 
economia de tempo e ganho de capital. Tive a oportunidade 
de assistir a alguns módulos anteriores do curso e, por ser 
da área financeira, o módulo que abordou este tema, foi 
particularmente interessante para mim, prático e com a 
vivência do dia a dia, muito objetivo”.

Diferencial do curso: foco no 
segmento

Os professores do Curso de Gestão de Clínicas 
oferecido pela ABCDI, Carlos Moura e Rodolfo Siqueira, são 
especialistas com ampla experiência no mercado e atuação 
focada no segmento, um diferencial do curso. 

“Este curso é essencial para as clínicas porque, hoje, 
estamos cada vez mais lidando com um mercado muito 
competitivo. Aqui no Curso de Gestão, abrangemos nos 
seis módulos durante o ano, todas as principais áreas da 
clínica, trazendo inúmeros cases aplicados, casos reais, 
em que se consegue aumentar a receita, ou reduzir os 
custos, ou aumentar a produtividade, ou seja: os três 
impactam em resultados”, ressalta Carlos Moura, assessor 
econômico do CBR e membro da Comissão de Acreditação 
em Diagnóstico por Imagem (Cadi) do Programa de 
Acreditação em Diagnóstico por Imagem (Padi).

Foco no segmento, networking e aplicação de cases 
reais nos módulos presenciais garantem a alta avaliação 

por parte dos participantes. “Os alunos têm um nível de 
avaliação altíssimo, gostam muito do curso e é presencial, 
em razão da troca de experiência, e estudo de casos reais 
do Brasil inteiro”, conta Moura.

No que diz respeito à tecnologia, Rodolfo Siqueira ressalta 
que é necessário sempre estar em constante atualização e 
ir em busca do novo. “O que está em alta no mercado, hoje, 
é a I.A. (Inteligência Artificial). São os chamados softwares 
de aceleração dos exames, principalmente, de ressonância 
magnética, e já existem cases de sucesso. Mas é preciso 
estar atento: só a tecnologia, por si só, não resolve. É preciso 
que toda a estrutura seja reestruturada para que se alcance 
o resultado esperado com o uso da tecnologia”. Siqueira é 
graduado em Administração de Empresas com ênfase em 
Tecnologia da Informação, e possui mais de doze anos de 
experiência no mercado brasileiro de saúde suplementar.

Telerradiologia e telecomando
O módulo 6 teve o patrocínio da Telelaudo, empresa 

de telerradiologia, que apresentou uma palestra especial 
sobre telerradiologia e telecomando na redução de 
custos e aumento da produtividade, ministrada pelo Dr. 
Felipe Nirenberg, Diretor de Negócios da Telelaudo e do 
Telecomando (nova vertical de negócios da empresa).

“Na ocasião, abordamos como a telerradiologia e o 
telecomando, que são duas verticais importantes da 
telemedicina para a radiologia, podem contribuir com uma 
clínica no ganho de eficiência, produtividade e qualidade”, 
explica o Dr. Nirenberg. 

A Telelaudo é a primeira e única empresa de 
telerradiologia a obter a acreditação Padi. O programa 
de qualidade é reconhecido pela International Society 
for Quality in Health Care (ISQua), associação parceira 
da Organização Mundial de Saúde (OMS), que certifica 
mundialmente organizações acreditadoras, e atesta a 
preocupação e o foco na qualidade e saúde do paciente.

Não é de hoje que os Conselhos Regionais de 
Farmácia reivindicam competência, para f iscalizar 
os Serviços de Radiologia e Medicina Nuclear, 
acerca da necessidade da presença de prof issionais 
vinculados a seus quadros no desempenho técnico, 
na preparação, dispensação e administração de 
medicamentos, insumos farmacêuticos, como 
contrastes e radiofármacos.

Nesse sentido, observa-se o aumento de atos de 
f iscalização exercidos, com a autuação dos serviços 
que não comprovem a contratação de farmacêutico. 

Nos termos da Lei Federal 6.839/80, é a atividade 
básica (principal) desenvolvida por uma empresa, 
que determinará a entidade competente para o 
controle e f iscalização. 

Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos 
prof issionais legalmente habilitados, delas encarregados, 
serão obrigatórios nas entidades competentes para a 
f iscalização do exercício das diversas prof issões, em razão 
da atividade básica ou em relação àquela pela qual 
prestem serviços a terceiros.

Em regra, os serviços de Radiologia e Medicina 
Nuclear praticam atividades de diagnóstico e 
terapêutica por imagem, com uso de preparos 
prontos, para atendimento de suas atividades 
preponderantes, isto é, de diagnóstico e terapêutica. 

Sendo assim, a atividade preponderante, a prestação 
de serviços voltados ao diagnóstico e terapia de pacientes.  
Entende-se, que a contratação de farmacêutico não pode 
ser compulsória, pois, a obrigatoriedade na contratação 
só será exigível, quando o objetivo final da empresa for o 
exercício da profissão fiscalizada pelo órgão, neste caso, o 
Conselho de Farmácia.

Seguindo o mesmo raciocínio, compreende-se 
que os Conselhos Regionais de Farmácia, não detêm 
competência para f iscalizar os serviços de Radiologia 
e Medicina Nuclear. Consequentemente, são ilegais 
eventuais autuações por eles realizadas.

Ademais, vale ponderar que o exercício prof issional 
da Farmácia é regulado pelo Decreto nº 85.878/81, 
que trata das atribuições do farmacêutico e de 
outras providências relacionadas à prof issão. 

Preconizamos o entendimento de que somente 
Lei Federal, pode criar obrigações, sendo irrelevantes 
resoluções ou regulamentos do próprio Conselho 
prof issional de farmácia, que criem obrigações 
apartadas da Lei.

Assim, não cabe ao Conselho Regional de Farmácia 
(CRF), fiscalizar aquilo que não é de sua atribuição, 
pois implica no exercício de atividade que extrapola 
sua esfera de atuação. Por conseguinte, eventuais 
autuações são ilegais.

Fiscalização dos serviços de 
Radiologia pelos Conselhos 

de Farmácia e a exigência de 
contratação de farmacêutico
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Vale ponderar, o entendimento aqui esposado é 
encampado por diversos Tribunais, que formaram 
jurisprudência favorável, no sentido de afastar a 
legalidade de f iscalizações, e autuações contra 
serviços de Radiologia e Medicina Nuclear.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MULTA. HOSPITAL. 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. RADIOFARMÁCOS. 
FARMACÊUTICO. EXIGÊNCIA DE PROFISSIONAL. 
DESNECESSIDADE. 1. Para se aferir sobre a necessidade 
do profissional farmacêutico é necessário verificar a 
atividade preponderante desenvolvida pela empresa, 
porquanto a contratação de responsável técnico só 
será exigível quando o objetivo final da empresa for o 
exercício da profissão fiscalizada pela entidade. 2. O 
Decreto n°. 85.878/1981 prevê como atribuição do profissional 
farmacêutico, ainda que não privativa ou exclusiva, a 
responsabilidade técnica em estabelecimentos industriais 
ou instituições governamentais onde sejam produzidos 
radioisótopos ou radiofarmácos para uso em diagnóstico 
e terapêutica. 3. Considerando a legislação de regência 
(Decreto nº 85.878/1981, art. 2º, I, alínea f), depreende-se que 
apenas a fabricação de radiofármacos é de competência 
exclusiva dos profissionais farmacêuticos, não sendo essa a 
finalidade da parte autora. 4. Mesmo que na sua atividade 
produtiva a empresa utilize, como atividade-meio, serviços 
técnicos ligados à determinada profissão, ela não será 
obrigada ao registro, ficando a contratação de responsável 
técnico sujeita à verificação, em cada caso, do tipo de 
atividade desenvolvida. 5. O mero uso de medicamentos 
não autoriza a imposição de contratação de farmacêutico, 
porquanto não se trata de comércio de medicamentos ou 
manipulação de substâncias para a sua produção, dispondo 
o profissional médico do domínio da técnica especializada 
da atividade que desempenha, razão pela qual é 
fiscalizado pelo Conselho de Medicina. (TRF4, AC 5005969-
22.2021.4.04.7114, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA HACK 
DE ALMEIDA, juntado aos autos em 07/06/2022).

Pelo Exposto, entende-se como irregulares os 
atos de f iscalização exercidos pelos Conselhos de 
Farmácia, assim como, nos termos das normas e 
legislação aplicáveis à matéria, considera-se que não 
há que se falar em obrigatoriedade, na contratação 
de farmacêutico nos serviços de Radiologia e 
Medicina nuclear, por não existir texto na norma que 
regulamenta a prof issão, que torne isso necessário.

Portanto, eventuais autuações aplicadas 
pelo referido órgão, poderão ser questionadas 
perante a Justiça, com a f inalidade de declarar a 
prescindibilidade na contratação de prof issional 
farmacêutico.  Inclusive, com a obtenção de medidas 
de urgência para suspender eventuais sanções. 

Bruna Soares

Assessoria Jurídica

A importância da acreditação em 
Telerradiologia

Clínicas que prestam serviços de telerradiologia podem obter 
acreditação, por meio do Programa de Acreditação em Diagnóstico 

por Imagem (Padi), do CBR.
Durante a pandemia causada pela Covid-19, o aumento 

dos serviços de radiologia a distância foi muito significativo. 
Entretanto, não existia no Brasil certificação para esses 
serviços, a fim de estabelecer práticas voltadas para a 
eficiência dos processos e a segurança do paciente. 

No Brasil, a telerradiologia é uma modalidade 
reconhecida e validada pela Resolução CFM nº 2.107/2014. A 
legislação define o processo como um suporte às atividades 
que são desenvolvidas localmente.

Os serviços de telerradiologia proporcionam agilidade, 
produtividade e redução de custos para as unidades de 
atendimento médico. A atividade é voltada à geração de 
laudos digitais por meio da análise de exames de imagens 
à distância. 

Atualmente, em virtude das dimensões continentais 
do Brasil, os serviços de telerradiologia se intensificaram 
em grande escala. Com o rápido crescimento, surgiram 
problemas, como: transmissão de dados sensíveis, 
equipamentos inapropriados para a devida avaliação dos 
exames, falta de interação entre o médico solicitante e o 
médico que lauda o exame, principalmente, em situações 
de achados críticos. Outro problema que recai aos serviços 
de telerradiologia é a baixa qualidade das imagens, o que 
interfere negativamente na qualidade do laudo final. 

A acreditação em Telerradiologia do Padi conta 
com mais de 100 padrões gerais já existentes na 

Norma para outros setores, bem como, 20 critérios 
desenvolvidos para atender especificamente as 
características do serviço.

“A Acreditação em Telerradiologia do Programa de 
Acreditação em Diagnóstico por Imagem (Padi), surgiu 
como uma ferramenta para os serviços de telerradiologia 
desenvolverem processos seguros e com excelência aos 
seus clientes”, explica Cássia Manfredini, Coordenadora da 
Qualidade do CBR.

A versão 5 da Norma Padi, contempla critérios de 
segurança e qualidade específicos, tanto para os serviços 
que realizam telerradiologia, quanto para as clínicas e 
hospitais que contratam serviços de telerradiologia. 

A Norma Padi é submetida a avaliação e certificação 
da ISQua – The International Society for Quality in Health 
Care, órgão que certifica organismos de acreditação 
em serviços de saúde em todo o mundo. O trabalho é 
extremamente minucioso, incluindo diretrizes e boas 
práticas internacionalmente reconhecidas.

Como funciona
Para conseguir a acreditação Padi, o serviço candidato 

deve atender às exigências técnicas de qualidade de 
exames e cumprir os critérios, que passarão por uma 
cuidadosa auditoria para uma aferição completa e para 
atestar o nível de serviço prestado. 
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A Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem da Bahia (SORBA) apresenta os membros 
da diretoria para o biênio 2023-2024, cuja eleição 
ocorreu na Assembleia Geral Ordinária no dia 20 
de outubro de 2022. Seguem os membros que 
compõem a nova direção:

Presidente: Dr. Bruno Dantas Santana

Vice-Presidentes:

Ultrassonografia: Dr. Francisco de Assis Barreto Simões

Medicina Nuclear: Dr. Lucas de Oliveira Vieira

Radiodiagnóstico: Dr. Ronald Meira Castro Trindade

Tomografia Computadorizada: Dra. Fernanda Dias 
Gonzales Guidalini 

Ressonância Magnética: Dr. João Ricardo 
Maltez Almeida

Mamografia / Radioterapia: Dra. Rafaela Argones

Secretário Geral: Dr. Marcos Duarte Guimarães

Primeiro Secretário: Dr. Paulo José da Costa Mariz Filho

Segundo Secretário: Dra. Luciana Matteoni de 
Athayde Cavalcante  

Primeiro Tesoureiro: 

Dr. Gustavo Balthazar da Silveira Carvalho

Segundo Tesoureiro: Dr. Willy Vater

Comissão de Honorários Médicos:

Dr. Humberto Álvaro Gonçalves

Dr. Fernando Tranquilini da Silveira

Dr. João Rafael Carneiro

Suplentes:

Dr. Daniel Felipe Herculano Ramos

Dr. Brunno Henrique Leão Souto

Comissão de Sindicância, Ética e Admissão:

Dr. André Boechat

Dr. Mauricio Amoedo

Dr. Marcelo Gusmão

Suplentes:

Dr. Ronald Edington Fonseca Neto

Dra. Brenda Gadelha

Após a leitura do edital de convocação da 
assembleia geral, o então presidente Dr. Joalbo 
Matos de Andrade, apresentou um breve relato sobre 
as realizações da gestão 2020-2022, falando sobre 
os desaf ios enfrentados durante a pandemia, com 
destaque para os eventos promovidos.

Na sequência, foi anunciado o ato de posse, 
declarando empossados os membros da nova Diretoria.

Leonardo Oliveira Moura - (Presidente)

Alexandre Sérgio Araújo Bezerra - (Vice-Presidente)

Joalbo Matos de Andrade - (Primeiro Secretário)

Bernardo José Alves Ferreira Martins - (Segundo 
Secretário)

Brainerd Bernardes Pinto Bandeira - (Tesoureiro)

Bárbara Trapp - (Diretora Científ ica)

A nova diretoria renova o compromisso em 
fortalecer e consolidar a comunidade de prof issionais 
de radiologia da capital federal.

A decisão pela concessão da acreditação (emissão 
de certificado), bem como outras deliberações 
relacionadas ao processo de acreditação Padi, 
são decididas pela Comissão de Acreditação em 
Diagnóstico por Imagem (Cadi). Esta é composta 
por membros renomados e que atuam em serviços 
de diagnóstico por imagem.

“A Cadi tem como papel principal realizar as 
deliberações técnicas e estratégicas do Programa de 
Acreditação do CBR. Visando a ética, confiabilidade e 
integridade do Padi, todas as decisões outorgadas pela 
Cadi não envolvem nome dos serviços acreditados, ou 
candidatos à acreditação”, explica Cássia.

Telelaudo: primeira empresa 
a receber a acreditação em 
telerradiologia 

A Cadi concedeu em novembro de 2022, a acreditação 
pelo Padi para a Telelaudo. A empresa que atua com 
laudo a distância é a primeira a receber esse importante 
reconhecimento de qualidade em telerradiologia. 

Para o Dr. Flavio Lanes, fundador e CEO da 
Telelaudo, “a Telelaudo nasceu com o DNA da 
qualidade, em fazer a telerradiologia de forma 
prof issional, sempre focando no que é melhor 
para o ecossistema de saúde, para a radiologia em 
geral e, acima de tudo, para o paciente. Esperamos 
que este reconhecimento leve outras empresas de 
telerradiologia a investir no aprimoramento dos 
serviços, contribuindo para a evolução do setor, 
benef iciando médicos, pacientes e hospitais”.

“O Padi representa a maior acreditação em 
diagnóstico por imagem no mundo. Para a 
sociedade é um ganho muito importante poder 
optar por instituições com um selo de qualidade 
CBR, pois terão a certeza de exames precisos para 
um diagnóstico correto para um melhor tratamento”, 
ressalta a Coordenadora da Qualidade do CBR.

BA | CONHEÇA A DIRETORIA DO 
BIÊNIO 2023-2024 DA SORBA

DF | A nova diretoria da Sociedade 
de Radiologia de Brasília (SRB) tomou 

posse para o Biênio 2022 - 2024
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PE | Nova diretoria da Sociedade 
de Radiologia de Pernambuco 

inicia o biênio

Workshop discute a segurança do 
paciente e do médico intervencionista, 

em procedimentos guiados por 
Fluoroscopia, com PhD e especialistas

A nova diretoria da Sociedade de Radiologia de 
Pernambuco (SRPE) começou 2023 com muita 
energia e entusiasmo. As atividades online com as já 
tradicionais lives da SRPE retornam com conteúdos 
incríveis, temas atuais e dinâmicos, envolvendo 
diversos especialistas convidados de todo Brasil, 
e moderados por importantes prof issionais da 
radiologia de Pernambuco.

A  XX Jornada Pernambucana de Radiologia  e o 
Curso de Diagnóstico por Imagem de Mama também 
terão muitas novidades e parcerias importantes, com 
a liderança de uma diretoria científ ica em dose dupla 
(diretora e diretora adjunta).

Em 2023, O Clube da Imagem (Radiopizza) retorna ao 
seu formato orginal e será presencial para os residentes 
do segundo e do terceiro ano. O curso de Educação 
Continuada que completa 27 anos, continuará em 
formato digital para os residentes do primeiro ano. 

A diretoria da SRPE agradece a todos os parceiros 
e convida os colegas de todo o Brasil para participar 
destas atividades. 

Conheça as vantagens de se tornar um associado 
da SRPE. 

Saiba mais no site: srpe.org.br

A Comissão de Proteção Radiológica do CBR, 
em parceria com a Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN) e a Agência Internacional de Energia 
Atômica (AIEA), organizaram o Workshop Nacional de 
Proteção Radiológica em Procedimentos guiados por 
Fluoroscopia (angiógrafo e arco cirúrgico), realizado 
nos dias 11 e 12 de janeiro. O evento foi online e contou 
com a participação de mais de 400 inscritos.

O curso abordou os fundamentos da segurança de 
radiação para médicos que realizam procedimentos 
intervencionistas guiados por fluoroscopia. Os 
participantes tiveram a oportunidade de compreender 
os riscos causados à própria saúde, do trabalhador e do 
paciente, bem como quais as melhores práticas para a 
aplicação dos protocolos clínicos e as ações corretivas na 
otimização de dose em procedimentos intervencionistas.

A abertura foi realizada pelos coordenadores do 
curso, Dra. Mônica Bernardo, Dr. Alair Sarmet Santos 
e o Dr. Ronaldo Baroni, Diretor Científico do CBR. 
Participaram dos debates, Dr. Maurício Zapparolli, 
Diretor de Relações Internacionais do CBR; Dr. 
Adelanir Barroso, representante da Sociedade 
Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN); Marcel Zago 
e Rochelle Lykawka, f ísicos médicos especialistas e, 
respectivamente, presidente e diretora da Associação 
Brasileira de Física Médica (ABFM); além da participação 
de membros da CPR e do CBR.

Referência mundial
O evento teve a participação do físico médico e PhD, Prof. 

Madan Rehani, do Massachussetts General Hospital (MGH), 
em Boston, nos Estados Unidos. O pesquisador é autoridade 

mundial na área de 
Proteção Radiológica, com 
contribuições na melhoria 
da proteção contra 
radiação para pacientes e 
funcionários em mais de 
70 países, anteriormente 
por meio de suas ações na 
Agência Internacional de 
Energia Atômica (IAEA) e, 
agora, no MGH, desde 2016.

Prof. Madan Rehani: autoridade mundial na área de Proteção 
Radiológica

No curso, Rehani ressaltou a importância da redução da 
exposição às radiações ionizantes aos pacientes, com ações 
de otimização de dose de radiação e melhor aplicação de 
recursos dos equipamentos radiológicos, reforçando a sua 
importância no cuidado com o paciente, evitando os efeitos 
adversos da radiação na pele. 

O especialista destacou ainda que, com o uso de 
equipamentos plumbíferos de proteção individual, os 
profissionais estarão seguros durante os procedimentos 
guiados por fluoroscopia. No entanto, ressaltou que a dose 
dos pacientes ainda é motivo de preocupação e precisa 
ser monitorada e avaliada continuamente, sugerindo o 
uso da dosimetria individual eletrônica, além do dosímetro 
individualmente regulamentado, de modo a garantir a 
evolução da cultura de segurança dos profissionais da área. 

Interação do conhecimento
Os módulos do curso forneceram aos participantes 

o conhecimento necessário para minimizar a exposição 
do profissional e do paciente à radiação, sendo uma ação 
motriz de diversas atividades conjuntas entre as entidades 
médicas brasileiras em prol da Proteção Radiológica. 
Participaram do encontro, dez entidades representativas: 
cardiologistas intervencionistas, eletrofisiologias, cirurgiões 
vasculares, radiologistas intervencionistas, endoscopistas 
gastrointestinais, cirurgiões ortopédicos, urologistas, 
técnicos em radiologia e físicos médicos.

Os profissionais demonstraram interesse na interação 
com os radiologistas. A Sociedade Brasileira de Urologia 
de São Paulo, representada pelo Dr. Fábio Vicentini, citou a 
relevância do assunto junto aos urologistas e seus pacientes 
e pretende promover a abordagem do tema nos eventos 
da entidade, o engajamento dos residentes e a criação de 
recomendações aos cirurgiões.

Representantes de entidades científicas nacionais, 
como Dr. Gustavo "Pipoca" Andrade, da Sociedade 
Brasileira de Radiologia Intervencionista (SOBRICE); Dr. 
Luiz Angelo Vieira, da Sociedade Brasileira de Ortopedia 
e Traumatologia (SBOT); Dr. Jamil Mariúba, da Sociedade 
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular de São Paulo 
(SBACVSP); Dr. Marcos Theodoro, da Sociedade Brasileira 
de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI); 
Dr. Adelanir Barroso, da Sociedade Brasileira de Medicina 
Nuclear (SBMN); Mario Canduca, do Conselho Nacional 
dos Técnicos em Radiologia (CONTER) e Marcel Zago, da 

http://srpe.org.br
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ABFM, também reforçaram a importância da atuação 
multidisciplinar e do aprendizado dos profissionais médicos 
no manuseio dos equipamentos.

Hospitais participantes do projeto de fluoroscopia 
intervencionista da AIEA, como o Hospital Dr. Miguel 
Soeiro, de Sorocaba (SP), Hospital Sírio Libanês, de São 
Paulo (SP) e o Hospital das Clínicas, de Porto Alegre 
(RS), estiveram presentes e apresentaram exemplos de 
cenários de prática. Os físicos médicos Felipe Kiipper 
e Rochelle Lykawka demonstraram ações de sucesso 
em seus serviços. O encontro contou também com 
a participação dos convidados: Dr. Paulo Maiello, Dr. 

Leonardo Messina, Dr. Joseph Chammas Dib Neto, 
Renato Dimenstein e Phillip Dmitruk.

Na ocasião, a importância do Programa Padi na 
implantação dos processos de qualidade e segurança do 
paciente foi enaltecida pelo Dr. Antônio Alberto Moscatelli, 
radiologista do Hospital Dr. Miguel Soeiro. 

O Workshop Nacional de Proteção Radiológica em 
Procedimentos guiados por Fluoroscopia (angiógrafo 
e arco cirúrgico), está disponível na íntegra neste link.  
Acesse agora mesmo!

Durante a jornada oncológica, praticamente todos os 
pacientes terão contato com a especialidade Radiologia 
Intervencionista, pois, nesta, encontra-se o profissional que 
realiza a biópsia (portanto, o diagnóstico do câncer), implanta 
acesso venoso, oferece diversos tratamentos curativos 
minimamente invasivos, estando também presente no 
estágio final da doença, oferecendo tratamentos paliativos. 
Por isto, a especialidade hoje é considerada o quarto pilar 
do tratamento do câncer.

Apesar da importância citada, a atuação da Radiologia 
Intervencionista no SUS não é acessível e sustentável ao 
sistema, tendo em vista a constituição do SIGTAP que 
norteia a estruturação dos procedimentos médicos 
no SUS. Além de questões econômicas, como iremos 
exemplificar, muitos códigos para procedimentos simples 
e corriqueiros não contemplam materiais imprescindíveis 
para sua realização. Como podemos realizar uma biópsia 
sem uma agulha? Ou uma drenagem sem um dreno? Ao 
invés disso, muitos pacientes são submetidos à cirurgia 
aberta, com internamento em UTI e enfermaria por dias, 
com o intuito de se realizar uma biópsia para se chegar 
ao diagnóstico, onerando e sobrecarregando ainda mais o 
sistema já congestionado.

Esta é a realidade atual. Uma biópsia percutânea com 
custo total de R$ 97,00. Uma drenagem de coleção com 
custo total de R$ 73,15, e a drenagem biliar com custo 
total de R$92,95. Quando escrevo custo total, não apenas 
os honorários, mas materiais, medicações, descartáveis, 
repouso, entre outros. Há ainda outros procedimentos 
listados no SUS sem existir nenhum dispositivo que 
possibilite a sua realização, como exemplo o Tratamento do 
carcinoma hepático por radiofrequência.

Por fim, características como exequibilidade em escala, 
reprodutibilidade e redução dos custos assistenciais e 
sociais, aliados à efetividade colocam a especialidade 
Radiologia Intervencionista como parte essencial em 
qualquer plano de Combate ao Câncer. 

No Brasil, infelizmente, os prazos legais para diagnóstico 
do Câncer e início do tratamento nunca foram cumpridos. 
Não é um país para amadores.

Dr. Gustavo Andrade

Presidente – Sobrice

Biênio 2023-2024

Oncologia SUS e a Radiologia 
Intervencionista

https://cursos.cbr.org.br/browse/cbreduca/courses/workshop-national-workshop-on-radiation-safety-in-fluoroscopic-guided-interventional-fgi-procedures
https://cursos.cbr.org.br/browse/cbreduca/courses/workshop-national-workshop-on-radiation-safety-in-fluoroscopic-guided-interventional-fgi-procedures
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reserve a data
Os eventos previstos nesta agenda podem ter suas datas 
alteradas por seus organizadores. Lembramos que, em 
razão da pandemia do novo coronavírus, tais alterações 
podem ocorrer com mais frequência.

1º Workshop Nacional de Proteção 
Radiológica em Procedimentos 

guiados por Fluoroscopia (angiógra-
fo e arco cirúrgico)  

Online

11/JAN E 12/JAN

Workshop Nacional de 
Justificação, Otimização 

e Monitoramento da dose 
de radiação 

Online

26/JAN

SIG Abdome

Online

1º/FEV

SIG Musculoesquelético

Online

1º/FEV

Curso de Gestão de Clíni-
cas da ABCDI – Módulo 6

Sede CBR (São Paulo – SP)

2/FEV E 3/FEV

AOCR 2023

Bangkok - Tailândia

9/FEV E 12/FEV

Webinar CBR Educa

Online

13/FEV

Webinar Padi - Proce-
dimentos Seguros em 

Ressonância Magnética

Online

14/FEV

BIR World Imaging  
Congress 2023

Online

24/FEV E 25/FEV

SAR 2023 Annual Meeting

Austin, Texas - EUA

26/FEV A 3/MAR

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.

Grupo Digimax, referência em RDI no sul 
do PR e SC oferece vaga p/ ultrassonografista 
ou radiologista: USG (geral, doppler e 
morfológico), TC, RM Ganho mín.: R$ 25 
a 35 mil (produtividade). Possibilidade 
de desenvolver subespecialidade e atuar 
com residência. Contato: administracao@
digimaxdiagnostico.com.br

Cód.: 2023-01

Empresa de telerradiologia contrata 
médicos radiologistas especializados 
em medicina interna. Trabalho remoto, 
remuneração por produção e início 
imediato. Contato: (17) 997744313 – Fabiana 
Mesquita

Cód.: 2023-04

Procuro profissionais médicos para a 
realização de ultrassonografia geral, fetal e 
mamografia na cidade de Holambra (SP). 
Valores por produção. Agenda a combinar. 
Entrar em contato pelo WhatsApp: (19) 
98123-8000.

Cód.: 2023-07

Oportunidade para ultrassonografistas e 
médicos radiologistas em clínica no interior 
do RJ. Grande volume de exames, excelente 
renumeração (ganho por produtividade 
podendo chegar a mais de 40 mil reais). 
Enviar currículo para: trabalheconosco022@
gmail.com

Cód.: 2023-10

Grupo Digimax, referência em RDI, 
oferece vaga para médico US, com título 
de especialista, para atuar na cidade de 
Americana, Santa Bárbara e/ou Nova 
Odessa/SP. Salário a combinar. Contato: 
(19) 99269-9877 / coordenacaosp@
digimaxdiagnostico.com.br

Cód.: 2023-02

Clínica de Diagnóstico por Imagem, 
localizada na cidade de Itapema-SC, 
contrata médico radiologista especialista 
em medicina interna para exames de 
Ressonância Magnética e Ultrassom. 
E-mail: bruna@clinicarsul.com.br

Cód.: 2023-05

Clínica radiológica muito bem 
estruturada e equipada no norte de Mato 
Grosso contrata médicos radiologistas 
com título de especialista para trabalhar 
em regime de produtividade. Interessados 
enviar currículo para: romualdo.carvalho@
gmail.com ou (66) 99630-5681 (whatsapp).

Cód.: 2023-08

Clínica de Diagnóstico por Imagem 
contrata Ultrassonografistas e/ou 
Radiologistas para atuar na Grande Curitiba 
- São José dos Pinhais. Disponibilizamos 
atendimentos para Raio X, Mamografia, 
Ultrassonografia e Tomografia. 
Rendimentos mínimos de R$25 a R$35 mil 
(produtividade). Contatar: (41) 99223-8599 e 
pelo e-mail: robertson@examini.online

Cód.: 2023-11

Contrata-se médico radiologista em 
hospital de grande porte na cidade de 
Criciúma-SC. Para preenchimento da vaga 
faz-se necessário RQE e subespecialidade 
em alguma área de ressonância magnética. 
Contatos: (48) 99178-1212 / brancovedovato@
hotmail.com

Cód.: 2023-03

Vendo Clínica de Diagnóstico por 
Imagem localizada em Salvador/ Bahia. 
Temos uma ampla carteira de convênios 
e oferecemos exames em Mamografia e 
Raio-X digitalizados, Densitometria óssea 
e Ultrassonografia. Contato WhatsApp: (71) 
98737-8976.

Cód.: 2023-06

Oportunidade para médico radiologista 
atuar em hospital de grande porte em 
Concórdia - SC. Disponibilidade para laudos 
em todos os métodos e remuneração por 
produtividade. Contato: imagemselecta@
gmail.com ou (49) 991741977 c/ Frederico.

Cód.: 2023-09

O grupo Diagmed possui um programa 
de aperfeiçoamento credenciado pelo CBR 
(Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem) e estamos com inscrições 
abertas!Confira o edital em nosso site no link: 
https://lnkd.in/d7f2-eq7

Venha fazer parte do nosso time! 
Diagmed para nós cada imagem é uma vida.

Cód.: 2023-12

https://cbr.org.br/atividades-cbr/sig-abdome-fmrp-usp/
https://cursos.cbr.org.br/browse/cbreduca/courses/workshop-national-workshop-on-radiation-safety-in-fluoroscopic-guided-interventional-fgi-procedures
https://aocr2023.com/
https://www.mybir.org.uk/l/s/community-event?id=a173Y00000GzkrPQAR
https://cursos.cbr.org.br/browse/cbreduca/webinars/courses/webinar-cbr-ao-vivo
https://abdominalradiology.org/2023-annual-meeting-registration/
https://congressocbr.com.br/
https://cbr.org.br/atividades-cbr/
https://congressocbr.com.br/
https://abcdi.org.br/index.php/gestao-de-clinicas-modulo-3/
https://congressocbr.com.br/
https://cbr.org.br/atividades-cbr/
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Falar do meu querido amigo, Luiz, é fácil. Difícil é fazer 
isto com ele não estando mais entre nós.

Nós nos conhecemos na faculdade. Ele, um ano à minha 
frente. Meu pai, amigo e, salvo engano, dentista do pai dele, 
Dr. Domingos Machado, nosso professor na faculdade e 
obstetra extremamente conceituado na Bahia e no Brasil. 
Naquela época pensava em fazer GO, quando o meu pai 
solicitou ao Dr. Domingos que permitisse que fizesse um 
estágio no Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA).

O Dr. Domingos criou um instituto público com padrão 
de primeiro mundo, levando o seu consultório e realizando 
os partos de suas pacientes para dentro deste local. Tive a 
oportunidade de ver um ultrassom pela primeira vez no 
IPERBA, um aparelho estático e bistable. Os mais novos 
devem estar se perguntando: o que é um aparelho de 
ultrassom estático e bistable? Luiz, à época também 
estudante, era quem operava o equipamento. Lógico que 
eu não enxergava nada e nunca poderia imaginar que, um 
dia, iria me apaixonar e me dedicar de corpo e alma à esta 
fantástica área da imagem.

Abro um parêntese para comentar que, após o 
falecimento do Dr. Domingos, o IPERBA foi renomeado para 
“Dr. Domingos Machado”. Nada mais justo. Infelizmente, 
por razões pequenas, as quais me permitam omitir, tiraram 
o nome dele. Um verdadeiro absurdo.

Foram vários congressos que ajudei a organizar na 
Bahia e fora. Ele coordenou todos os módulos de US em 
GO, sempre com extrema dedicação, buscando a cada 
evento, um programa melhor. Recordo que o último 
evento em Salvador que fizemos, foi o congresso da FLAUS, 
em 2019. Há dois dias antes de seu início, alguns colegas 
não puderam comparecer. Pensei que ele fosse enfartar 
de tanta preocupação. Ele me ligou algumas vezes, 
extremamente preocupado e ansioso. Tentava acalmá-lo, 
sem que percebesse que estava pior do que ele. Cada vez 
que ouvia o telefone tocar e via o nome dele no visor ficava 
taquicárdico, mas não podia transparecer. No final, tudo 
certo. Como sempre, ele resolveu tudo com maestria.

A participação na organização dos eventos sempre 
foi fantástica. Serei eternamente grato. Mas, muito mais 
fantástico, uma gratidão muito maior, foi ele ter trazido três 
dos meus cinco tesouros (meus netos) ao mundo. Minha 
filha, nossa colega, também radiologista e mãe dos três, 
tinha um carinho especial por ele, e sei que ele também 
por ela.  Esteve com ele na UTI, poucos minutos antes dele 
nos deixar. Parece ter sido ela, a última pessoa que esteve 
com ele antes da partida.

Foi um “monstro” na Medicina, reconhecido e admirado 
no Brasil e fora dele por seus pares, amado e idolatrado por 
suas pacientes e seus amigos.

Na vida pessoal foi um sábio, construindo uma família 
linda, harmônica, unida. Todos juntos o acompanharam até 
o final. Lógico que Lívia teve uma participação importante 
no suporte de sua vida pessoal, assim como, na profissional.

Sempre quando conversávamos, ele dizia: “Diga, 
comandante!” - com aquele sorriso largo que lhe era 
peculiar. Nunca mais o ouvirei, creiam, e isso é algo muito 
difícil de acreditar e aceitar.

Amigo, muito obrigado por tudo. Não falo só por 
mim, mas também pelo CBR. Tenha a certeza: você se 
foi fisicamente, mas nunca sairá de nossas memórias 
e corações. Um dia, nos encontraremos e você não irá 
escapar: terá que fazer o módulo de US em GO.

Fique em paz!!

Por Dr. Antonio Carlos Matteoni de Athayde

https://cbr.clubeparcerias.com.br/

https://cbr.clubeparcerias.com.br/
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