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com grande incentivo à pesquisa mé-
dica. Da mesma forma que podemos 
aprender, acredito que a vivência 
dentro do sistema de saúde no qual 
atuamos no Brasil constitui uma 
grande fonte de conhecimento, com 
muito a compartilhar e a ensinar.

Uma das melhores experiências 
que tive em minha vida foi um in-
tercâmbio que realizei para os Es-
tados Unidos quando mais jovem. 
Como é enriquecedor conhecer o 
novo, desafiar a si próprio para co-
nhecer novas pessoas e, no caso de 
um país estrangeiro, olhar para a 
Radiologia sob a ótica de uma nova 
língua e uma diferente cultura.”

“Acredito que meu currículo, de-
monstrando grande interesse e dedi-
cação a atividades acadêmicas e cien-
tíficas, auxiliou na minha seleção. 
Em minha carta de motivação, pro-
curei demonstrar meu interesse pes-
soal e profissional no estágio, além 
de mencionar aspectos da minha 
trajetória desde a minha formação. 

Particularmente, manifestei in-
teresse em acompanhar um serviço 
voltado à neurorradiologia pediátri-
ca, área que traz grandes desafios a 
nós e na qual exercemos papel fun-
damental no diagnóstico precoce de 
doenças muitas vezes infrequentes.

Procuro manter meu aprimo-
ramento por meio de cursos, con-
gressos e jornadas. Também parti-
cipo com frequência de atividades 
científicas, sobretudo promovidas 
pela SPR, como grupos de estudos 
(Gene), confecção de pôsteres, arti-
gos e ministrando aulas. Em 2018, 
tive a oportunidade de passar um 
semestre no Hospital Mount Sinai 
(Nova Iorque), período em que 
pude observar as diferentes parti-
cularidades relacionadas à rotina 
de trabalho em outro país, além de 
acompanhar renomados profissio-
nais na minha área, trazendo gran-
de contribuição à minha formação 
pessoal e profissional.

Acredito que poderei tirar grande 
proveito do estágio em um centro 
de referência, aprendendo a rotina 
e tendo acesso à prática diária rela-
cionada à nossa subespecialidade.

Projetos como esse são funda-
mentais na formação do médico, 
pois proporcionam a troca de in-
formações, além de experiências 
científicas e pessoais entre profis-
sionais de países diferentes, permi-
tindo que novas ideias sejam trazi-
das ao nosso país.

A expectativa é que o projeto 
possa acrescentar conhecimento, 
experiência e qualidade à minha prá-
tica diária. Há, ainda, o imensurável 
ganho pessoal traduzido pelo apri-
moramento no idioma, expansão de 
horizontes e convívio com pessoas 
de diferentes origens, hábitos e his-
tórias de vida, aspectos estes que en-
riquecem a nossa vida e trajetória.”

Selecionados para Progetto 
Diventerò contam expectativas

Foram selecionados os três radiologistas que cumprirão fellow na Itália 
na edição 2019/2020 do Progetto Diventerò; a previsão é que viajem no 
início de março para as seis semanas de estudos no país europeu.

Esta é a 5ª edição do projeto, oferecido pela SPR em parceria com 
a Fundação Bracco. Durante o período em que eles permanecerem no 
centro de estudos da Itália, não haverá avaliações, mas cada um recebe-
rá na sequência um Certificate of Attendance.

Conheça mais sobre cada selecionado deste ano – como se preparou 
para a seleção e as expectativas com essa oportunidade na carreira! Ou-
tras informações em http://bit.ly/Progetto-Diventero2019.

“Acredito que possa ter influen-
ciado, em minha seleção, as diversas 
atividades acadêmicas e profissio-
nais desempenhadas ao longo dos 
últimos anos, tanto no âmbito do 
próprio serviço onde atuo (Hospi-
tal Beneficência Portuguesa) como 
nas diversas atividades proporcio-
nadas pela SPR (Curso Feres Secaf, 
JPR, Clube Roentgen e Grupos de 
Estudo). Acho fundamental o papel 
da SPR frente à nossa comunidade 
radiológica, mantendo o estímulo 
contínuo à transmissão de conhe-
cimento, aspecto que manifestei 
em minha carta de motivação e sigo 
como exemplo na vida profissional. 
Além disso, procurei ressaltar a im-
portância do trabalho que exerço 
em equipe com os demais colegas 
radiologistas conjuntamente aos 
outros muitos colegas médicos as-
sistentes, clínicos e cirurgiões, par-
ticipando ativamente no cuidado 
integrado do paciente. 

Em minha carta de motivação, 
procurei descrever bem minha tra-
jetória profissional e de vida, desta-
cando a minha formação na área de 
radiologia torácica e meu interesse 
de expansão para a área de cardio-

vascular, além de enfatizar a im-
portância de ter saído de uma zona 
de conforto para enfrentar novos 
desafios profissionais na cidade de 
São Paulo, participando ativamente 
de aulas em congressos, discussão e 
apresentação de casos e elaboração 
de trabalhos acadêmicos. Essa ex-
periência de mudança extremamen-
te positiva me serviu de motivação 
para buscar o mesmo no Progetto 
Diventerò, que é uma grande oportu-
nidade de construção de novos laços 
interpessoais e, quem sabe, futuras 
parcerias profissionais e científicas.

Ainda que a experiência na viagem 
seja relativamente curta, é tempo 
suficiente para agregar conhecimen-
tos técnicos, mas, principalmente, 
solidificar as relações interpessoais 
e, quem sabe, promover parcerias 
nas áreas educacionais e científicas, 
sendo a Itália um país com amplo 
reconhecimento de sua Medicina e 
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