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Participe dos Grupos de Estudos
dessa quinzena!
Dia 16/10 (terça-feira)
Reuniões dos Grupos de Estudos de Cabeça e Pescoço
(Gecape) e Radiologia Intervencionista (Geri), às 20h,
no Maksoud Plaza Hotel;
Dia 18/10 (quinta-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Neurorradiologia
(Gene), às 20h, no Maksoud Plaza Hotel;
Dia 23/10 (terça-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Pediatria (Geped), 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 dia 24 de outubro, quarta-feira, às 20 horas, no Maksoud Plaza
Hotel, será realizado o encontro do Clube Roentgen. O tema da
reunião será “Doenças Pulmonares Fibrosantes”, ministrada pelo
Dr. Israel Missrie. Logo depois acontecerá a mini CCRP, com os
casos cedidos pela Santa Casa de SP, coordenados pelo Dr. Diego Cardoso Fragoso e
discutidos pelos Drs. Ailene dos Reis Ferreira (Musculoesquelético), Antônio Fernando
Lins de Paiva (Tórax), Augusto Besen Barg (Abdome) e Bruno Shigueo Yonekura
Inada (Neurorradiologia).
O evento também será transmitido ao vivo via web, acompanhe!
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Aproxima-se a última edição do ano
do Clube Manoel de Abreu!
O último encontro do Clube Manoel de Abreu deste
ano acontecerá entre os dias 19 a 21 de outubro.
Desta vez, o evento será realizado no Obeid Plaza
Hotel, em Bauru, e contará com aulas ministradas pela
Dra. Fernanda Del Campo Braojos Braga e pelos Drs. Arthur Soares Souza Jr, Nelson
Caserta e Sergio Kobayashi.
Nesta edição serão discutidos importantes temas como: “Emergências Abdominais
da Criança”, “Diagnósticos e Complicações no Aborto” e “Tórax: Padrões de
Doença”. Além disso, como tradicionalmente ocorre, o evento contará também
com as atividades sociais, que proporcionam momentos de integração entre os
participantes. Não deixe de consultar a programação e agende a sua participação!
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Últimos dias para se inscrever
no GERA 2018!
O período de pré-inscrições para o 2º Curso
Temático Anual do GERA termina no próximo
dia 25, sendo que, após esta data, havendo vagas
disponíveis, serão aceitas novas inscrições apenas no
local do evento. O GERA 2018, que acontecerá nos
dias 10 e 11 de novembro, no Maksoud Plaza Hotel,
em São Paulo, terá Fígado como tema principal.
Com um programa multidisciplinar, de um dia e
meio de aulas, divido em seis módulos, o curso será
apresentado por especialistas brasileiros renomados
e o convidado internacional, Dr. Filipe Caseiro,
professor catedrático de radiologia da Faculdade
de Medicina de Coimbra e presidente da SPRMN.
Acesse o site da SPR e inscreva-se já!

PARA RESIDÊNCIAS

Curso Online de Radiologia
O Curso Online de Radiologia está disponível na área restrita do site da SPR
trazendo videoaulas, artigos científicos de apoio e fóruns de discussão. O acesso às
aulas está disponível em dois formatos: COR para Residências e COR Tradicional.
O tradicional é dividido em módulos independentes, sendo que o membro SPR
pode selecionar os que deseja cursar livremente, sem a necessidade de vínculo com
um serviço de residência ou aperfeiçoamento. Já o COR para Serviços de Residência
e Aperfeiçoamento, disponibilizado gratuitamente, é dividido em três ciclos, com os
módulos agrupados de maneira que se adéquam ao período de 3 anos de residência.
Consulte todas as regras no site da SPR e organize seus estudos!
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