NEWS

29 de maio a
10 de junho de 2018

Agenda dos Grupos de Estudos
Programe-se para as próximas reuniões dos Grupos de Estudos da SPR:
Dia 05/06 (terça-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Tecnologia e
Informática em Radiologia (Get), às 20h, na sede
da SPR.
Dia 06/06 (quarta-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Proteção
Radiológica (Latin Safe), às 17h30, na sede da
SPR.
Reunião do Grupo de Estudos de Ultrassonografia
(Geus), às 20h, na sede da SPR, com apresentação
do tema Atualização: Elastografia na Avaliação
Tendínea pelo Dr. Renato Antônio Sernik.
Dia 07/06 (quinta-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Radiologia
Musculoesquelética (Germe), às 20h, no Maksoud
Plaza Hotel;
Reunião do Grupo de Estudos de Radiologia do
Abdome (Gera), às 20h, no Maksoud Plaza Hotel;
Reunião do Reunião do Grupo de Estudos de
Mama (Gema), às 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
estudos 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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Clube Manoel de Abreu
No último final de semana, entre os dias 25 e 27 de maio, Araraquara recebeu a
segunda edição do Clube Manoel de Abreu de 2018. Com o foco Temas Práticos
de Urgência e Emergência, o evento foi coordenado pelo anfitrião Dr. Fernando
Pereira Vanni e pelo presidente do CMA, Dr. Nelson Caserta.
A SPR, em nome de toda a comissão organizadora agradece a participação de todos
os professores, congressistas, empresas expositoras e colaboradores! Acompanhe
as fotos do evento nos perfis da SPR nas redes sociais e a cobertura no Jornal da
Imagem de julho.
O próximo encontro será em Campos do Jordão entre os dias 22 e 24 de junho.
Programe desde já a sua participação!
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Próximos eventos e cursos da SPR já
estão com inscrições abertas
22º Curso de Atualização por Imagem da SPR
(Prof. Dr. Feres Secaf)
A 22ª edição do curso acontecerá entre os dias 16 e 19 de
agosto, no Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo. A partir
de 1º de junho todos os interessados podem se inscrever e
os membros ativos SPR são isentos da taxa no período de
pré-inscrição.
Garanta já a sua vaga!

11º Encontro Nacional de Radiologia Cardíaca
(ENRC)
O evento acontecerá nos dias 5 e 6 de outubro, no Maksoud
Plaza Hotel, em São Paulo. As inscrições poderão ser realizadas
até 20 de setembro e, com exclusividade para os membros
ativos da SPR até o dia 5 de julho.

European Course of Diagnostic and
Interventional Neuroradiology in Latin
America – Módulo 3: Vascular
O terceiro módulo do evento será realizado de 7 a 10 de
novembro, no Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo. As
inscrições estão disponíveis até 2 de junho exclusivamente
para os participantes do 2º módulo, do dia 3 de junho a 5 de
julho, para os participantes do 1º módulo e a partir de 6 de
julho para os demais interessados.

European Course of
Diagnostic and Interventional
Neuroradiology in Latin America
1st Cycle • Module 3: Vascular Diseases
November 7-10, 2018
Maksoud Plaza, SP – Brazil
Prerequisite for the test of the EdiNR
Neuroradiology European title
Four-day intensive program
Theoretical classes with specialists from
ESNR and EBNR
Workshops with distinguished European teachers
supported by renowned Latin American teachers
At the end of the course, a test organized by the
ESNR and EBNR will be given to evaluating the
participants. A certificate recognized by the ESNR
and EBNR will also be offered
Official English language, with
Portuguese and Spanish translation
during the theoretical classes

Idealization:

Organization and accomplishment:

Support:

Information: sprglobal@spr.org.br / www.spr.org.br

2º Curso Temático Anual do GERA
Com o tema principal “Fígado”, o evento acontecerá nos
dias 10 e 11 de novembro, no Maksoud Plaza Hotel, em São
Paulo. Até o dia 5 de julho somente os membros ativos da
SPR, poderão se inscrever. Os demais participantes poderão
realizar a inscrição a partir do dia 7 de julho, caso tenham
vagas disponíveis.

Curso de Segurança em Radiologia
O curso SEADI mudou! Entrando para a categoria de
cursos híbridos da SPR, passou a se chamar Curso de
Segurança em Radiologia. O curso foi dividido em um
módulo teórico online, com aulas focadas na identificação e no tratamento de
reações adversas aos meios de contraste; e um módulo prático presencial, com as
tradicionais práticas de suporte à vida, ministradas nos principais eventos da SPR.
O módulo teórico é pré-requisito para cursar o módulo prático. Portanto, se você
deseja participar do módulo prático que será realizado no Curso Feres Secaf 2018,
inscreva-se já no Curso de Segurança em Radiologia e complete o módulo teórico.

Curso Teórico-Prático ACR BI-RADS®
Assim como o SEADI, o curso BI-RADS também passou a ser um curso híbrido
(online + presencial). Nesse novo formato, o aluno terá acesso a um pacote de
oito aulas e uma avaliação – tudo de forma online. Ao ser aprovado na avaliação,
ele receberá a habilitação para cursar o módulo prático (presencial), cuja primeira
turma acontecerá durante o Curso Feres Secaf 2018, no Maksoud Plaza Hotel.
O sistema BI-RADS® é o método mundialmente usado para diagnóstico e
acompanhamento do tumor da mama. Ele auxilia na avaliação, interpretação do
exame e confecção dos laudos de exames de imagem. Este curso é coordenado
pelo Dr. Luciano Fernandes Chala.

Curso de Radiologia de Emergências – Sobrevivendo no Plantão
Sob coordenação dos Drs. Antônio Rahal Jr. e Paulo
Savoia Dias da Silva, as aulas online serão realizadas de
julho a agosto, e a aula presencial durante o Curso Feres
Secaf 2018. O curso tem o objetivo de transmitir o conceito da importância do
radiologista com foco em Emergência.

Curso Avançado de Imagem em Endometriose
Trata-se de um curso focado tanto em ultrassonografia
quanto em ressonância magnética, coordenado pelo
Dr. Leandro Accardo de Mattos. De maio a julho serão
realizadas as aulas a distância, e a aula presencial,
assim como nos cursos anteriores, acontecerá durante
o Curso Feres Secaf 2018, no Maksoud Plaza Hotel.

Curso Avançado de Ultrassonografia Musculoesquelética
As aulas online serão realizadas de agosto a outubro. No
dia 10 de novembro, será realizada a 2ª edição da parte
prática (presencial).
Este curso apresenta informação relevante e atualizada
de temas clínicos cotidianos, como a avaliação do ombro doloroso, e de temas mais
complexos, como pós-operatório ou pesquisa de ressaltos. Todo conteúdo será
coordenado pelo Dr. Mauro José Brandão da Costa.
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Curso Online de Radiologia
O Curso Online de Radiologia da SPR (COR) é um
curso essencial para o residente/aperfeiçoando em RDDI.
Dividido em 10 módulos de subespecialidades, abrange
tudo o que o residente/aperfeiçoando precisa saber nos
seus três anos de formação. Existem duas maneiras de
adesão: pelo formato tradicional, dividido em módulos, e
por meio do COR para Serviços de Residência e Aperfeiçoamento, dividido em três
ciclos. Cinco novas turmas estão programadas para o segundo semestre de 2018.
A maioria tem inscrições até 5 de junho, confira!
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www.spr.org.br

