NEWS

20 de agosto a
2 de setembro de 2018

Último dia para se inscrever no
Curso Híbrido da SPR de US MSK!
As inscrições para o Curso Avançado de
Ultrassonografia Musculoesquelética terminam
hoje, dia 20. Este curso apresenta informação
relevante e atualizada de temas clínicos cotidianos e
de temas mais complexos, como pós-operatório ou
pesquisa de ressaltos. Todo conteúdo é coordenado pelo Dr. Mauro José Brandão
da Costa. Confira a programação das aulas e garanta sua participação!

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 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 a 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 estará disponível no menu de Educação Digital até a
última semana de agosto. Fique atento e garanta a inscrição dos residentes
do seu serviço!

COR: seis turmas encerram
inscrições esta semana
Já para radiologistas e residentes a partir do 4º ano, as turmas
dos módulos de Radiologia Musculoesquelética, Tórax,
Abdome/Trato Digestório, Abdome/Trato Geniturinário,
Imagem da Mulher: Ginecologia e Coluna Vertebral
e Medula Espinal do Curso Online de Radiologia (formato tradicional, por
módulos) terão suas inscrições encerradas no próximo dia 22, quarta-feira!
Confira a programação de cada módulo e inscreva-se!
SAIBA MAIS

Confira as datas das próximas reuniões
dos Grupos de Estudos da SPR
Dia 21/08 (terça-feira)
Reuniões dos Grupos de Estudos de Cabeça e Pescoço
(Gecape), Tórax (Geto) e Radiologia Intervencionista
(Geri), 20h, no Maksoud Plaza Hotel;
Dia 22/08 (quarta-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Proteção Radiológica
(Latin Safe), 17h30, na Sede da SPR;
Dia 23/08 (quinta-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Profissionalismo e
Gestão (Geproge) 20h, no Maksoud Plaza Hotel.
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

11º Encontro Nacional de Radiologia
Cardíaca (ENRC) acontece em outubro em SP
Nos dias 5 e 6 de outubro, o Maksoud Plaza Hotel,
em São Paulo, receberá a 11ª edição do Encontro
Nacional de Radiologia Cardíaca, evento realizado
pelo sétimo ano pela SPR em parceria com a Society
of Cardiovascular Computed Tomography (SCCT)
e a Society for Cardiovascular Magnetic Resonance
(SCMR). Coordenado pelos Drs. Andrei Skromov de
Albuquerque, Henrique Simão Trad, Juliano de Lara
Fernandes, Marcelo Hadlich, Otávio Rizzi Coelho Filho
e Walther Ishikawa, o encontro oferece um programa
científico multidisciplinar divido em módulos, com
aulas e discussão de casos.
As inscrições com desconto poderão ser realizadas
até 20 de setembro. Confira a programação e realize
sua inscrição!

Fígado é o tema da
2ª edição do Curso
Avançado GERA
Até o dia 31 de agosto é possível se inscrever
com desconto para a 2ª edição do Curso Temático
Anual do Grupo de Estudos de Radiologia do
Abdome (GERA). O evento acontecerá nos dias 10
e 11 de novembro, no Maksoud Plaza Hotel, em
São Paulo, com o tema Fígado compondo as 20
aulas da programação.
SAIBA MAIS

Clube Manoel de Abreu de Ribeirão
Preto acontece em setembro
O próximo encontro do CMA está agendado para os
dias 14, 15 e 16 de setembro no Hotel JP, em Ribeirão
Preto. A programação estará disponível no site da SPR
a partir da próxima semana. Contate a Consultare
Eventos para realizar a sua reserva e programe a sua participação!
SAIBA MAIS

Curso Feres Secaf 2018
A 22ª edição do Curso de Atualização em Imagem (Prof. Dr. Feres Secaf) foi realizada
de 16 a 19 de agosto no Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo, com uma programação
composta por 13 módulos, incluindo as atividades práticas dos novos cursos híbridos
da SPR. Pela primeira vez o evento contou com quatro dias de programação científica
registrando um significativo número de 2.000 inscritos. Confira a cobertura do evento
na edição de outubro do Jornal da Imagem e, as fotos, nas redes sociais da SPR!
Os certificados de participação serão disponibilizados, no site da SPR, até o dia
03/09!

www.spr.org.br

