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ENRC acontece nos dias
5 e 6 de outubro
A 11ª edição do Encontro Nacional de Radiologia
Cardíaca (ENRC) será realizada nos dias 5 e 6 de
outubro, no Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo.
As inscrições encerraram-se no último dia 27, mas
os demais participantes, não membros da SPR,
interessados em se inscrever, ainda poderão fazê-lo no
local do evento, caso haja vagas disponíveis. Confira
aqui a programação completa do curso!

Participe dos Grupos de Estudos
da SPR na próxima quinzena!
Dia 02/10 (terça-feira)
Reunião do Grupo Estudos de Tecnologia e Informática
em Radiologia (Get), 20h, na sede da SPR;
Dia 03/10 (quarta-feira)
Reunião do Grupo de Proteção Radiológica (Latin
Safe),17h30, na sede da SPR;
Dia 04/10 (quinta-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Radiologia
Musculoesquelética (Germe), 20h, no Maksoud Plaza
Hotel;
Reunião do Grupo de Estudos de Abdome (GERA),
20h, no Maksoud Plaza Hotel;
Reunião do Grupo de Estudos de Mama (Gema), 20h,
no Maksoud Plaza Hotel.
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

2º curso do Gera tem
pré-inscrições até 25/10
Fígado será o principal tema da segunda edição
do Curso Temático Anual do Grupo de Estudos
de Radiologia do Abdome (GERA), nos dias 10 e
11 de novembro, no Maksoud Plaza Hotel, em
São Paulo. Além de consagrados professores
brasileiros, o curso ainda contará com a participação
do convidado internacional Dr. Filipe Caseiro,
presidente da Sociedade Portuguesa de Radiologia
e Medicina Nucelar (SPRMN).
O programa de um dia e meio, dividido em seis módulos, é totalmente estruturado
tanto para apresentar os fundamentos iniciais aos jovens especialistas de
Diagnóstico por Imagem, quanto para profissionais que desejam se especializar
nessa área, e demandam aulas mais avançadas. Todos os interessados devem
realizar a pré-inscrição até 25 de outubro diretamente no site da SPR. Após esta
data, havendo vagas disponíveis, serão aceitas novas inscrições apenas no local.
Saiba mais sobre o evento e agende-se!

PARA RESIDÊNCIAS

COR: Conheça os dois
formatos do curso!
A SPR oferece a todos os seus membros residentes, através da área restrita do seu
site, o Curso Online de Radiologia (COR). Ele está disponível em dois formatos: o
COR Tradicional – Módulos Avulsos e o COR para Residências, ambos estruturados
em uma plataforma de Educação à distância (EaD).
O tradicional conta com 10 módulos divididos em subespecialidades, e o membro
SPR pode selecionar os que deseja cursar livremente, sem a necessidade de vínculo
com um serviço de residência ou aperfeiçoamento. Ele deve fazer sua inscrição de
modo independente, não ligado a seu serviço, e pagar o valor de adesão.
Já no COR para Residências, um responsável pelo serviços de residência/
aperfeiçoamento deve realizar a inscrição dos residentes interessados – todos
precisam ser membros da SPR e devem estar vinculados ao hospital ou clínica em
questão. Nesse momento, estão abertas as inscrições para o Ciclo1, que contempla
os módulos de Abdome/Trato Digestório, Abdome/Trato Geniturinário, Imagem da
Mulher e Mama. A partir de 2019, serão disponibilizados três ciclos, com duração
aproximada de três anos no total, oferecidos com gratuidade com o objetivo de
apoiar profissionais da área no início de sua carreira. O conteúdo incluirá aulas extras
de revisão online em todos os módulos e atividade presencial de revisão para a prova
de título, a ser realizada durante a JPR. Entre no site da SPR e veja mais detalhes!

Não perca a última edição de 2018
do Clube Manoel de Abreu!
Depois do encontro de setembro, que ocorreu em
Ribeirão Preto, no Hotel JP, o CMA terá sua última
edição do ano em Bauru, no Obeid Plaza Hotel, entre
os dias 19 e 21 de outubro. O evento contará com
aulas ministradas pela Dra. Fernanda Del Campo Braojos Braga e pelos Drs. Arthur
Soares Souza Jr, Nelson Caserta e Sergio Kobayashi.
A coordenação ficará por conta dos Drs. Antonio Carlos P. C. Castro, Rogerio Goes
Wanderley, João Abdo Neto e Nelson Caserta. Não deixe de consultar a programação
e garanta sua presença!

Jornal da Imagem
O Jornal da Imagem de outubro já está disponível no site da SPR e também no
aplicativo oficial do jornal, acessível pelos sistemas Android e iOS. Os destaques deste
mês são a cobertura da edição de agosto do 22º Curso Feres Secaf, um panorama
sobre o Outubro Rosa, além de todas as informações sobre datas e programação de
eventos promovidos pela SPR e entidades parceiras.
O periódico também apresenta novos projetos da Sociedade,
como o Curso Online de Radiologia para Residências (COR),
agora disponibilizado com gratuidade para os serviços, e o SPR
Highlights, sistema que chega à tela do computador, tablet
ou celular de radiologistas, trazendo vídeos com discussões
de novos e relevantes temas da área.
Acesse o site da SPR e boa leitura!
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