NEWS

29 de outubro a
11 de novembro de 2018

Programe-se para os Grupos de
Estudos da quinzena!
Dia 30/10 (terça-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Tórax (Geto), às 20h,
no Maksoud Plaza Hotel;
Dia 06/11 (terça-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Tecnologia e
Informática em Radiologia (Get), às 20h, na Sede
da SPR;
Dia 07/11 (quarta-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Proteção Radiológica
(Latin Safe), às 17h30, na Sede da SPR;
Reunião do Grupo de Estudos de Ultrassonografia
(Geus), às 20h, na Sede da SPR.
A sede da SPR fica na Av. Paulista, 491, cj. 41 – 4º andar,
e o Maksoud Plaza Hotel, na Rua São Carlos do Pinhal,
424. Os encontros também são transmitidos ao vivo pela
internet – clique nos respectivos hiperlinks para acessar.
* As opiniões emitidas nos Grupos de Estudos são estritamente pessoais e seus eventuais
desdobramentos, de quaisquer naturezas, são de responsabilidade de cada indivíduo. A SPR
não participa com opiniões, não restringe participações e não pode responder por nenhuma
colocação no âmbito destes fóruns.
	
A SPR reforça a norma expressa no Código de Ética Médica e recomenda que não sejam
incluídos em slides, casos clínicos e/ou estudos apresentados em nossos congressos, grupos de
estudo e cursos em geral qualquer referência ao paciente que possa permitir sua identificação,
incluindo as iniciais de seu nome ou registro de prontuário médico.

SAIBA MAIS

Clube Roentgen
No próximo dia 7, às 20h, no Maksoud Plaza Hotel, será realizada
a penúltima edição de 2018 do Clube Roentgen. Desta vez, o
tema da aula será “Avaliação Ultrassonográfica das Afecções dos
Nervos Periféricos”, apresentada pelo Dr. Renato Antônio Sernik,
seguida da mini CCRP, que apresentará os casos cedidos pelo Hospital Servidor
Público Estadual, coordenados pelo Dr. Gladstone Mattar. O evento também terá
transmissão realizada em parceria com a Pixeon, acesse o link e acompanhe!
SAIBA MAIS

GERA acontece nos próximos dias e terá
Fígado como tema da sua 2ª edição
O 2º Curso Temático Anual do GERA acontecerá
na primeira quinzena do mês, entre 10 e 11 de
novembro, no Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo.
O tema principal do evento, Fígado, será abordado
durante o programa multidisciplinar de um dia e meio
de aulas, divido em seis módulos.
Com a coordenação dos Drs. Douglas J. Racy, Fernanda
Garozzo Velloni, Nelson Caserta, Regis Otaviano França
Bezerra e Tufik Bauab Jr., o curso ainda trará aulas
ministradas por renomados profissionais brasileiros,
e pelo convidado internacional, Dr. Filipe Caseiro,
presidente da SPRMN. O período de pré-inscrições já
foi encerrado, mas havendo disponibilidade de vagas,
ainda serão aceitas novas inscrições no local do evento.

JPR 2019: Novo
site em breve!
A 49ª Jornada Paulista de Radiologia
será realizada de 2 a 5 de maio, no
Transamerica Expo Center (TEC), em
São Paulo. Reconhecida por ser o
principal evento entre profissionais da
área de Diagnóstico por Imagem da
América Latina, em 2019, A JPR será
organizada sob o tema “Celebrando as
Relações Internacionais”.
Os membros ativos da Sociedade
poderão se inscrever para o evento este
mês, e todos os demais interessados
terão acesso às novidades e informações
por meio do site oficial da Jornada, que
será lançado nos próximos dias. Fique
atento aos comunicados oficiais da SPR!

Fique atento às inscrições para os
Cursos Avançados da SPR!
Nos próximos dias, a SPR abrirá, exclusivamente aos seus
membros ativos, as inscrições para o 9º Curso Temático Anual
do GERME e, para os participantes dos três últimos módulos
do European Course of Diagnostic and Intervencional
Neuroradiology in Latin America (ECNR-Latam), ambos
realizados em São Paulo, no Maksoud Plaza Hotel.
O ECNR-Latam traz conteúdo análogo ao do curso de mesmo
nome ministrado na Europa, oferecendo um programa
científico intensivo de quatro dias, com workshops e aulas
teóricas apresentadas por especialistas da ESNR. O módulo
3, do 1º Ciclo, intitulado “Vascular Diseases”, acontecerá nos
dias 7 a 10 de novembro. Já o módulo 4, ocorrerá entre os
dias 20 a 23 de fevereiro de 2019.
A nona edição do GERME, abordará o tema “Pé e Tornozelo”,
e terá um programa específico de aulas teóricas dinâmicas e
discussão de casos nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2019.
Planeje desde já sua participação nos cursos!

PARA RESIDÊNCIAS

COR para Residências
Pioneira no âmbito de Educação à Distância (EaD), a SPR oferece, através da
área restrita do seu site, o COR para Residências. Disponibilizado para membros
residentes ativos que estejam cursando do 1º ao 3º ano em serviços credenciados
pelo Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR), o curso traz aulas extras de revisão
online em todos os módulos, atividade presencial de revisão para a prova de
título durante a JPR, e o módulo de Física Básica. A inscrição de residentes e
aperfeiçoandos deve ser realizada pelo responsável pelo Departamento de DI do
serviço. Acesse o site e confira maiores detalhes!

www.spr.org.br

