NEWS

3 a 16 de setembro de 2018

Último mês para garantir sua
inscrição no ENRC 2018!
A 11ª edição do Encontro Nacional de Radiologia
Cardíaca (ENRC) acontecerá nos dias 5 e 6 de outubro,
sob organização da SPR, em parceria com a SCCT e
SCMR, no Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo.
Além de apresentar novidades da área, este ano
o curso contará também com a participação da
Dra. Subha Raman, Membro do Board do SCMR
e professora da Ohio State University, nos Estados
Unidos, para compor o grupo de especialistas
convidados. Com mais de cem artigos publicados,
a cardiologista e professora de medicina interna,
informática biomédica e radiologia, ministrará
aulas sobre Machine Learning em Ressonância
Magnética Cardíaca, RM Cardíaca em doenças
isquêmicas e principais perguntas em Ressonância Magnética Cardíaca.
As inscrições, com desconto, estão disponíveis até o dia 20! Confira a programação
e garanta a sua vaga!

Não perca os Grupos de Estudos
da SPR da próxima quinzena!
Dia 04/09 (terça-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Tecnologia e
Informática em Radiologia (Get), 20h, na sede da SPR;
Dia 05/09 (quarta-feira)
Reunião do Grupo de Proteção Radiológica (Latin
Safe), 17h30, na sede da SPR;
Reunião do Grupo de Estudos de Ultrassonografia
(Geus), com aula do Dr. Paulo Savoia sobre Ultrassonografia das Vísceras Ocas no Abdome Agudo, 20h, na
sede da SPR;
Dia 13/09 (quinta-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Neurorradiologia
(Gene), 20h, no Maksoud Plaza Hotel;
Reunião do Grupo de Estudos de Profissionalismo e
Gestão (Geproge), 20h, no Maksoud Plaza Hotel;
Reunião do Grupo de Estudos de Radiologia
Cardiovascular (Cardio), 20h, na sede da SPR.
A SPR fica na Av. Paulista, 491, cj. 41 – 4º andar, e o
Hotel, na Rua São Carlos do Pinhal, 424. Os encontros
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
O encontro do Clube Roentgen deste mês, acontecerá no dia 12
de setembro, quarta-feira, às 20 horas, no Maksoud Plaza Hotel.
O tema da aula de abertura será “Estado de Arte por Imagem na
Avaliação das Lesões Intra-Articulares do Quadril”, ministrada pelo
Dr. Abdalla Youseff Skaff. Em seguida, acontecerá a mini CCRP, com os casos cedidos
pela Med Imagem, coordenados pelo Dr. Douglas J. Racy e discutidos pelos Drs. Bruna
Garbugio Dutra (neurorradiologia), Bruno Cerretti Carneiro (Musculoesquelético),
Glaucy Lane Neme (Abdome) e Julia Cabobianco (Tórax).
SAIBA MAIS

CMA acontece nos próximos dias
em Ribeirão Preto
O tradicional evento Clube Manoel de Abreu ocorrerá
entre os dias 14 e 16 de setembro contando com a
participação de diversos professores, congressistas,
empresas expositoras e colaboradores na cidade de
Ribeirão Preto.
Nesta penúltima edição de 2018 serão discutidos importantes temas da área de
Diagnóstico por Imagem com a coordenação dos Drs. Henrique Simão Trad, Mário
Muller Lorenzato e Mauro Brandão (anfitriões), e do presidente do CMA, Dr. Nelson
Caserta. As inscrições são realizadas diretamente no local do evento.
Confira a programação e agende a sua participação!
SAIBA MAIS

Ainda dá tempo de se inscrever no
Curso Avançado de Ultrassonografia
Musculoesquelética!
As inscrições para o Curso Avançado
de Ultrassonografia Musculoesquelética
foram prorrogadas até o dia 17 de
setembro! Trazendo atividades teóricas
online e aulas práticas presenciais, o
evento inova com uma abordagem
de ensino focada em conhecimentos
técnicos dinâmicos.
Com a coordenação do Dr. Mauro Brandão, a programação inclui a exposição
de temas clínicos cotidianos e casos complexos, além da discussão sobre nervos
periféricos, pós-operatório e pesquisa de ressaltos. A aula prática acontecerá no dia
10 de novembro, garanta a sua vaga acessando o site da SPR.
SAIBA MAIS

PARA RESIDÊNCIAS

Curso Online de Radiologia
para Residências
Novamente pioneira no âmbito da Educação à Distância (EaD), a SPR anuncia a
gratuidade do Curso Online de Radiologia (COR) para serviços de residências de
todo o Brasil. A entidade passa a oferecer o COR totalmente sem custos a todos os
seus membros residentes, do 1º ao 3º ano, desde que vinculados e cadastrados por
um serviço de residência/aperfeiçoamento em Radiologia e Diagnóstico por Imagem
credenciado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR).
O COR para Residências traz, ainda, como novidades 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.
O sistema de inscrição será liberado nos próximos dias.
Confira as comunicações da SPR e garanta a participação
dos residentes do seu serviço!

Dr. Filipe Caseiro, presidente da
SPRMN, participará do GERA 2018
Nos dias 10 e 11 de novembro acontecerá o 2º Curso
Temático Anual do GERA, no Maksoud Plaza
Hotel. O curso terá um programa multidisciplinar
apresentado por especialistas brasileiros renomados
e um convidado internacional: Dr. Filipe Caseiro,
professor catedrático de radiologia da Faculdade de
Medicina de Coimbra e presidente da Sociedade Portuguesa de Radiologia e Medicina Nucelar (SPRMN).
O evento terá um dia e meio de aulas, dividas em
seis módulos, coordenados pelos Drs. Douglas J.
Racy, Fernanda Garozzo Velloni, Nelson Caserta,
Regis Otaviano França Bezerra e Tufik Bauab Jr.
O objeto de estudo desta edição é Fígado, e será
baseado em módulos de conceitos básicos aos mais
aprofundados, permitindo a participação tanto de
radiologistas iniciantes, como o de experientes.

SAIBA MAIS

Curso Feres Secaf 2018
Os certificados de participação da 22ª edição do Curso Feres Secaf já estão disponíveis
no site da SPR para download.
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