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Não perca o último dia de inscrições
para o Curso Avançado de
Ultrassonografia Musculoesquelética!
Termina hoje o prazo das inscrições para o Curso
Avançado de Ultrassonografia Musculoesquelética.
Trazendo uma abordagem inovadora, com atividades
teóricas online e aulas práticas presenciais, o curso
híbrido contribui com novos e atuais conhecimentos
técnicos apresentados especialmente para radiologistas e ultrassonografistas. Confira
todos os detalhes do curso e não deixe de participar!

Encontro Nacional de
Radiologia Cardíaca (ENRC)
Aproxima-se a 11ª edição do Encontro Nacional de
Radiologia Cardíaca (ENRC), organizada pela SPR,
no Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo. O evento
acontecerá entre os dias 5 e 6 de outubro e o
período de pré-inscrições ficará disponível no site
até 20 de setembro.
Este ano o curso terá a participação da Dra. Subha
Raman, que possui mais de cem artigos publicados,
e ministrará aulas sobre Machine Learning em RM
Cardíaca e RM Cardíaca em Doença Isquêmica do Coração. A cardiologista e
professora de medicina interna, informática biomédica e radiologia da Ohio State
University e membro do board da SCMR, se juntará a outros grandes professores
neste evento feito para apresentar aos seus participantes o que há de mais atual
na área em conteúdo científico e tecnologia. Confira a programação e garanta
sua participação!

Programe-se para participar dos Grupos
de Estudos da SPR na próxima quinzena
Dia 18/09 (terça-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Radiologia
Intervencionista (Geri), 20h, no Maksoud Plaza Hotel;
Dia 20/09 (quinta-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Radiologia
Musculoesquelética (Germe), 20h, no Maksoud Plaza
Hotel;
Reunião do Grupo de Estudos de Radiologia do Abdome
(Gera), 20h, no Maksoud Plaza Hotel;
Reunião do Grupo de Estudos de Mama (Gema) 20h,
no Maksoud Plaza Hotel;
Dia 25/09 (terça-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Pediatria (Geped),
20h, na sede da SPR;
Dia 26/09 (quarta-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Imagem Quantitativa
(GIQ), 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.
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PARA RESIDÊNCIAS

Conheça o Curso Online de
Radiologia da SPR (COR)
O Curso Online de Radiologia da SPR (COR) oferece as bases teóricas para a formação
de residentes e aperfeiçoandos em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, do 1º
ao 3º ano. O COR está estruturado em uma plataforma de Educação à Distância
(EaD) acessível pela Área Restrita do site da SPR e está disponível para adesão nos
formatos: COR para Residências e COR Tradicional – Módulos Avulsos. Conheça
mais sobre as opções e inscreva-se agora mesmo!

Progetto Diventerò: inscrições até 24/9
O Progetto Diventerò é uma parceria entre a Sociedade Paulista de Radiologia e
a Fundação Bracco, que, desde 2012, contempla jovens de talento durante seu
treinamento profissional com uma bolsa de estudos de seis semanas em uma
instituição de excelência na Itália. O projeto vai conceder esta oportunidade a três
médicos radiologistas brasileiros. Para participar da iniciativa, os interessados devem
se inscrever diretamente no site da SPR até o dia 24 de setembro.

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 Franca Bezerra e Tufik
Bauab Jr. O tema 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.
Confira a programação e inscreva-se!
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Clube Manoel de Abreu
Aconteceu em Ribeirão Preto, no último final de
semana, o tradicional Clube Manoel de Abreu.
O evento abordou os tópicos mais relevantes da
área de Diagnóstico por Imagem e contou com a
participação das Dras. Maria Clara Zanon Zotin e Patricia Prando Cardia e dos
Drs. César Higa Nomura, Douglas J. Racy, Everaldo Gregio Junior, Gustavo Santos
Boasquevisque, Marcello Henrique Nogueira-Barbosa, Marcus Vinicius Nascimento
Valentin e Murilo Bicudo Cintra como professores. As fotos do encontro estão
disponíveis no Instagram da SPR e a cobertura completa do evento você confere
na edição de outubro do Jornal da Imagem. A SPR agradece a participação de
todos os congressistas, expositores e professores!
Agende-se: A próxima edição do CMA acontecerá em Bauru, no Obeid Plaza Hotel,
entre os dias 19 e 21 de outubro. Reserve sua hospedagem com a Consultare Eventos.
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