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6 a 19 de agosto de 2018

Pré-inscrições para o Curso
Feres Secaf 2018 encerradas
A 22ª edição do Curso de Atualização em Imagem
(Prof. Dr. Feres Secaf) acontece 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 terá
sua programação dividida em quatro dias, sendo
a quarta-feira destinada a duas sessões especiais:
pela manhã acontecerá a Sessão de Profissionalismo
e à tarde, o já tradicional Encontro de Residentes
e Aperfeiçoandos da SPR. A final do Concurso
SPR-AIRP se manterá no final da tarde de sábado.
Prestigie seus colegas e participe das atividades!
O período de pré-inscrição ficou disponível de 3 de
maio a 2 de agosto, e os membros ativos puderam
garantir a sua participação com isenção. Novos interessados em participar do evento,
poderão se inscrever no primeiro dia, de acordo com a tabela de valores vigente
para o local. Para saber mais, acesse a página do evento no site da SPR!

Programe sua participação nas
reuniões dos Grupos de Estudos da SPR
Dia 07/08 (terça-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Tecnologia e Informática
em Radiologia (Get), 20h, na Sede da SPR;
Dia 08/08 (quarta-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Meios de Contraste
Radiológicos (GEMCR), 13h30, na Sede da SPR;
Dia 09/08 (quinta-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Neurorradiologia (Gene),
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

Clube Roentgen de agosto
acontece na quarta-feira
A reunião acontecerá no próximo dia 8, às 20h, no Maksoud Plaza
Hotel, e terá como aula inicial O que há de novo no Estadiamento
TNM em Cabeça e Pescoço?, conduzida pela Dra. Regina Lucia Elia
Gomes, seguida de uma mini CCRP, com casos cedidos pelo Hospital Sírio-Libanês,
sob coordenação do Dr. Luis Filipe de Souza Godoy.
O evento também é transmitido online em tempo real, permitindo a participação
de quem não consegue se deslocar até o hotel.
Saiba como acessar.

Últimos dias para se inscrever no Curso Híbrido
de Ultrassonografia Musculoesquelética
As aulas teóricas (online) do Curso Avançado de
Ultrassonografia Musculoesquelética já começaram
e, no dia 10 de novembro, será realizada a 2ª edição da
parte prática (presencial) no Maksoud Plaza Hotel. 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 até o dia 20 de agosto!

COR: seis turmas encerram inscrições este mês
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 terão suas inscrições
encerradas no próximo dia 22.
Confira quando serão realizadas as turmas do segundo
semestre de 2018 e agende-se!
• Musculoesquelética (turma 36): 06/08 a 29/11/18
• Tórax (turma 37): 07/08 a 06/12/18
• Abdome/Trato Digestório (turma 38): 01/08 a 19/11/18
• Abdome/Trato Geniturinário (turma 39):
02/08 a 05/11/18
• Imagem da Mulher: Ginecologia (turma 40):
03/08 a 19/11/18
• Cabeça e Pescoço (turma 41): 24/10 a 14/01/19
• Mama (turma 42): 06/09 a 14/12/18
• Neurorradiologia/Neuropediatria (turma 43): 05/09/18 a 02/01/19
• Coluna Vertebral e Medula Espinal (turma 44): 10/08 a 19/11/18
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Inscrições com desconto para o 11º Encontro
Nacional de Radiologia Cardíaca (ENRC)
O ENRC acontecerá nos dias 5 e 6 de outubro,
no Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo, sob
organização da 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
A 2ª edição do Curso Temático Anual do Grupo
de Estudos de Radiologia do Abdome (GERA),
acontecerá nos dias 10 e 11 de novembro, no
Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo. As inscrições
estão disponíveis para todos os interessados e, até o
dia 31 de agosto há desconto especial, inscreva-se
agora mesmo!
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