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INTRODUÇÃO

A Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) foi criada para a integração 

dos profissionais de saúde das  instituições pertencentes à rede de hospitais 

universitários, que montam uma agenda de teleconferências ou telessessões 

(vídeo ou webconferências), para discussão de temas relacionados ao Ensino, 

Pesquisa e Assistência. 
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Um dos grandes exemplos dessa integração ocorre nos SIGs (Special Interest 

Groups, ou Grupos de Interesses Especiais), por meio dos quais eles promovem 

telessessões para discussão de assuntos de interesse comum relativos às suas 

áreas de atuação. 

O SIG-RDI foi criado pela RUTE para agregar os pós-graduandos em Ra-

diologia e Diagnóstico por Imagem (RDI) e os profissionais envolvidos com o 

seu treinamento (professores e especialistas), que constituem os preceptores 

dos médicos residentes e dos aperfeiçoandos na área da imagem). 

O QUE É O SIG-RDI?

O SIG-RDI é o grupo de interesse especial da Residência Médica e Especia-

lização em Radiologia e Diagnóstico por Imagem (RDI) e representa uma con-

cessão especial da RUTE ao Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por 

Imagem (CBR), órgão representante dos especialistas em imaginologia. Por se 

tratar do primeiro grupo na rede, no que tange especificamente à residência 

médica, representa uma grande conquista para o aprimoramento da formação 

abrangente do futuro imaginologista, não apenas do ponto de vista técnico-

-científico, mas também associativo, buscando integração com o próprio CBR 

e também com as entidades médicas, principalmente os Conselhos Regionais 

de Medicina.

INSTITUIÇÕES COORDENADORAS

O responsável pelo SIG Residência Médica e Especialização em Radiologia e 

Diagnóstico por Imagem (RUTE-SIG RDI) é Thiago Lima Verde (e-mail:thiago.

lima@rute.rnp.br). 

Informações no site: http://listas.rute.rnp.br/mailman/listinfo/sigrdi-l;

e-mail: sigrdi-l@listas.rute.rnp.br.
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As instituições de ensino, cuja contribuição tem sido indispensável pela 

criação e funcionamento do SIG-RDI, são: a Universidade Federal Fluminense 

(UFF), como Universidade Coordenadora, o Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP), como Instituição Coordenadora e a Radiologia, como Setor 

Responsável da Instituição. O Coordenador Local e principal interlocutor com 

a RUTE é o Professor Doutor Alair Augusto Sarmet Moreira Damas dos Santos.

INSTITUIÇÕES APOIADORAS

As reuniões são feitas por webconferência, na sala RUTE no Hospital Uni-

versitário Pedro Ernesto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 

que integra o grupo do Telessaúde Rio,  sob a responsabilidade da Professora 

Doutora Alexandra Monteiro, que, aliás, é também a Coordenadora da Comis-

são de Telerradiologia do CBR.

COMO PARTICIPAR

O acesso à sala de reuniões é feito pelo seguinte endereço:  http://www.te-

lessauderj.uerj.br/ava/etc/webconfrute.php.

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES

Entre as instituições de ensino participantes, estão: Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Fe-

deral  de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal  da Bahia (UFBA), Uni-

versidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), além de instituições privadas, como a Irmandade da Santa Casa 

de Misericórdia de Ponta Grossa. A intenção é abranger todas as instituições, 

públicas e privadas, ligadas ao ensino formal ou não, que tenham programas de 

Residência Médica em RDI credenciados pela Comissão Nacional de Residência 
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Médica do Ministério da Educação (CNRM-MEC) e/ou Cursos de Aperfeiçoa-

mento (denominação atual dos antigos Estágios), credenciados pelo CBR, para 

treinamento básico nas áreas de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (progra-

mas de três anos) e em nível de quarto ano, visando ao treinamento nas subes-

pecialidades, assim como os Cursos de Aperfeiçoamento básico em Ultrassono-

grafia, credenciados pelo CBR. O SIG-RDI pretende também envolver os Cursos 

de Especialização lato sensu credenciados pelo MEC.

 O SIG-RDI está a cargo da Comissão de Ensino, Aperfeiçoamento e Resi-

dência Médica do CBR, coordenada pelo Doutor Ênio Rogacheski, que tam-

bém é Diretor Científico do CBR, e conta com a imprescindível participação 

da Subcomissão de Aperfeiçoamento e Residência do CBR (SAR), coordenada 

pela Doutora Vanessa Cristina Mendes, médica residente (R3) da Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa, estado do Paraná. O engajamento 

da subcomissão garante a participação ativa dos Residentes, Aperfeiçoandos 

em RDI e promove a integração de todos os locais de treinamento em Radio-

logia no Brasil.

As telessessões, na forma de webconferências, iniciaram em novembro de 

2010, com duas naquele ano, prosseguiram com mais oito em 2011, perfazendo 

o total de 11, tendo sido reiniciadas em  março de 2012, que é quando a maioria 

dos programas inicia, até novembro.

As telessessões do SIG-RDI, que ocorriam todas as terceiras terças-feiras 

das 16 às 17 horas,   passarão para a última terça-feira de cada mês, também em 

novo horário, das 12 às 13 horas, visando a propiciar uma maior participação 

do staff. A ideia é que elas  iniciem com palestras de 30 minutos, sendo o  res-

tante do tempo dedicado a promover discussão de assuntos pertinentes e troca 

de experiências entre as diversas residências médicas e cursos de aperfeiçoa-

mento em Radiologia no Brasil.

O SIG Residência Médica em Radiologia, evidentemente, não se restringe às 

telessessões mensais, mas pretende ser utilizado também para apresentação em 

eventos, congressos, assim como para a divulgação de publicações, artigos etc.
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OBJETIVOS DO SIG-RDI

Entre os objetivos gerais, estão: ensino, assistência e pesquisa colaborativa.

Escopo 

1. Promover reuniões mensais, envolvendo os médicos em treinamento na 

área de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (RDI), os médicos do staff, que atu-

am como preceptores, assim como os alunos da graduação e da pós-graduação 

lato e stricto sensu na especialidade, com a participação da Comissão de Ensino 

e Aperfeiçoamento em RDI (Cear) do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diag-

nóstico por Imagem (CBR) e da Subcomissão de Aperfeiçoandos e Residentes 

em Radiologia (SAR).

2. Promover a melhoria da qualidade dos programas de ensino e avalia-

ção de residências médicas/cursos de aperfeiçoamento em RDI, do ponto de 

vista de profissionais que atuam na área e das condições na apresentação das 

residências médicas/cursos de aperfeiçoamento, estejam estes instalados em 

clínicas ou  hospitais, consoante com as normas da CNRM (Comissão Nacional 

de Residência Médica) e da Cear do Colégio Brasileiro de Radiologia.

3. Incentivar os médicos residentes e aperfeiçoandos em RDI a ingressar e 

participar efetiva e continuamente dos eventos e atividades científicas e asso-

ciativas do CBR e de suas Filiadas Regionais, inclusive de Congressos, Jornadas 

e Assembleias, de acordo com os respectivos Estatutos, bem como de todas as 

atividades relacionadas à Residência Médica referenciadas pela CNRM, inclu-

sive apresentando trabalhos científicos como pôsteres ou temas livres.

4. Promover educação continuada, discussão de casos radiológicos e corre-

lação clínico- anátomo-radiológica, discussão de casos de difícil diagnóstico, 

rodízio de aulas e palestras sobre temas referentes à Residência Médica, Ética 

Médica, além de permitir  avaliações online.



289

Pesquisa

1. Promover troca de informações para a formação de um banco de dados 

sobre Residência Médica em Radiologia, Cursos de Especialização lato sensu 

e stricto sensu na área e correlatos. Realizar levantamentos regionais sobre o 

mercado de trabalho futuro e a necessidade de ampliação de locais de treina-

mento e de criação de Residências Médicas em RDI.

2. Estimular a elaboração de trabalhos científicos em Radiologia e Diagnós-

tico por Imagem pelos médicos residentes, aperfeiçoandos e especializandos, 

com publicação em revistas indexadas e apresentação em congressos nacio-

nais e internacionais, como pôsteres e temas livres. 

Educação

1. Propiciar educação permanente e continuada em RDI.

2. Promover a melhoria do processo de ensino-aprendizagem em RDI nas 

instituições de ensino superior, transferindo ferramentas, conhecimento e 

apoio interinstitucional. 

Assistência

Promover capacitação para melhoria das Residências Médicas e Cursos de 

Aperfeiçoamento e Especialização em Radiologia, assim como discussão inte-

grada para casos de difícil diagnóstico. 
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ANEXO 1 

1. Instituições Responsáveis pelo SIG-RDI

1.1 Universidade Coordenadora: Universidade Federal Fluminense (UFF)

1.2 Instituição Coordenadora: Hospital Universitário Antônio Pedro – HUAP/UFF 

1.3 Setor Responsável da Instituição: Radiologia

1.4 Coordenador Local do SIG-RDI: Prof. Dr. Alair Augusto Sarmet M. D. dos Santos

1.5 Apoio: Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE/UERJ) e Telessaúde Rio

1.6 Coordenadora do Telessaúde RJ: Professora Doutora Alexandra Monteiro 

2. Instituições Participantes

2.1 Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

  Coordenador Local do SIG-RDI: Dr. Ênio Rogacheski

2.2 Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

  Coordenador Local do SIG-RDI: Prof. Dr. João Paulo Kawaoka Matushita

2.3 Hospital das Clínicas da UFPE 

  Coordenador Local do SIG-RDI: Prof. Paulo de Queiroz Borba Filho

2.4 Hospital Universitário Prof. Edgar Santos (UFBA) 

  Coordenador Local do SIG-RDI: Dra. Eliane Maria Pinto Fiuza Ferreira

2.5 Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (UFRJ)

  Coordenador Local do SIG-RDI: Prof. Dr. Paulo Bahia
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ANEXO 2

AGENDA DO SIG-RDI

Telessessões em 2010 

09/11/2010: Reunião de Instalação do SIG Residência Médica e Especializa-

ção em RDI, com participação da Cear-CBR e palestra sobre “Ética Médica em 

Radiologia e Diagnóstico por Imagem”

Palestrante: Professor Lutero Marques de Oliveira (Faculdade Evangélica 

de Curitiba, PR, membro da Cear-CBR e Conselheiro do Conselho Regional de 

Medicina do Paraná (CRM-PR). 

14/12/2010: Palestra sobre “RSNA 2010: principais informações de interes-

se do médico residente em Radiologia”. Professor Alair Santos (HUAP/UFF), 

membro da Cear-CBR. 

Telessessões em 2011

15/03/2011: “Protocolo Brasileiro de Treinamento em Radiologia e Diag-

nóstico por Imagem. O papel do residente em Radiologia: direitos e deveres”.

Palestrante: Doutor Ênio Rogacheski (UFPR e Coordenador da Cear-CBR)

19/04/2011: “A interferência dos níveis de ansiedade e depressão nos resi-

dentes de RDI”.

Palestrante: Glauce Cerqueira C. da Silva (UFRJ/Santa Casa RJ)

17/05/2011: “Responsabilidade civil: direitos e deveres do médico, nos níveis 

administrativo e judicial (implicações médico-legais da prática radiológica)”.

Palestrante: Professor Lutero Marques de Oliveira (Faculdade Evangélica 
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de Curitiba, PR, membro da Cear-CBR e Conselheiro do Conselho Regional de 

Medicina do Paraná (CRM-PR). 

21/06/2011: “Anúncio, Divulgação, Propaganda e Publicidade em Radiologia”

Palestrante: Professor Lutero Marques de Oliveira (Faculdade Evangélica 

de Curitiba, PR, membro da Cear-CBR e Conselheiro do Conselho Regional de 

Medicina do Paraná (CRM-PR). 

21/07/11: “Reações adversas aos meios de contraste”.

Palestrante: Doutora Tereza Santos (UFF)

23/08/11: “Introdução à Pesquisa clínica em radiologia médica. Como pu-

blicar um artigo em revistas científicas”

Palestrante: Professor Emerson Leandro Gasparetto (UFRJ e CDPI - Rio de 

Janeiro - RJ)

19/10/11: “Uniformização dos Programas de Residência e Cursos de Aper-

feiçoamento em RDI”.

Palestrante: Doutor Ênio Rogacheski (UFPR e Coordenador da Cear-CBR)

13/12/2011: “Direitos e deveres dos Residentes e Aperfeiçoandos”

Palestrante: Doutora Vanessa Cristina Mendes (R2 de RDI da Irmandade 

da Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa (Ponta Grossa - Paraná)  e Co-

ordenadora da SAR (Subcomissão de Aperfeiçoamento e Residência) do CBR

Telessessões em 2012

 As webconferências mensais reiniciaram em março de 2012, nos mesmos 

moldes das anteriores, passando para as  últimas terças-feiras de cada mês, 

em novo horário, das 12:00 às 13:00h. 
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27/03/2012: “Implicações éticas e legais do laudo de exame de diagnóstico 

por imagem”.

Palestrante: Professor Lutero Marques de Oliveira (Faculdade Evangélica 

de Curitiba, PR, membro da Cear-CBR e Conselheiro do Conselho Regional de 

Medicina do Paraná (CRM-PR). 

Exemplo de material de divulgação das webconferências

21/03/2012: “Implicações éticas e legais de laudos” é tema do SIG de Resi-

dência Médica.

Será realizada na próxima terça-feira, 27 de março, às 12h00, a primeira 

webconferência do SIG de Residência Médica e Especialização em Radiologia 

e Diagnóstico por Imagem de 2012, onde será debatido o tema: “Implicações 

éticas e legais do laudo de exame de diagnóstico por imagem”. 

Este encontro contará com palestra do Dr. Lutero Marques de Oliveira, 

que é professor da Faculdade Evangélica do Paraná e conselheiro do Conselho 

Regional de Medicina do Paraná. A palestra terá duração de 30 minutos e, no 

tempo restante, os participantes poderão fazer perguntas sobre o tema. 

O SIG de Residência Médica e Especialização em Radiologia e Diagnóstico 

por Imagem é organizado pela Subcomissão de Aperfeiçoamento e Residência 

(SAR) e pela Comissão de Ensino, Aperfeiçoamento e Residência Médica (Cear) 

do CBR, e tem como objetivo de ampliar as discussões e ações para melhorar a 

qualificação dos estudantes da especialidade.

Residentes e aperfeiçoandos, e demais profissionais que queiram contri-

buir com as atividades da SAR, podem enviar sugestões de temas para serem 

abordados nos próximos SIGs para o e-mail: sar@cbr.org.br.


