Programação da “Sociedade Radiologia Pernambuco” (SRPE) para
2016:

A SRPE inicia o ano dcom novidades na programação científica e
incremento no planejamento de seu calendário de atividades para 2016,
estando confirmadas as atividades abaixos:
1) Prova dos Residentes do CBR- Domingo 28/fevereiro de 2016 no
Auditório Alice Figueiras no IMIP as 13:00 horas.
2) Curso de Atualização do CBR- Tema Radiologia Pediátrica com Dr
Pedro Daltro e Dra Lisa Suzuki – No Hotel Transmérica dias 18 e 19
de março de 2016. Coordenação Local do Dr. Sílvio Cavalcanti.

2) CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA- Completa seu 21o
aniversário, tendo como objetivo ajudar na formação teórica dos
residentes e aperfeiçoandos de radiologia do estado de Pernambuco.
Acontece gratuitamente e regularmente, duas aulas, duas vezes por
semana (total de 4 aulas semanais), de março a outubro na sede da
SRPE.
3) RADIOPIZZA- Está iniciando o seu segundo ano, voltado para
formação teórica dos R2 e A2. Acontecerá num ródizio de pizza e
serão ministradas quatro aulas por módulos que acontecerão uma
vez por mês [Músculo e Grupo de Estudo MKS(11/abril),
Emergência (9/maio), Mama e Fundação do Grupo de Mama
(27/junho), Doppler (11/julho), Tórax (9/agosto), Neuro e Grupo
de Estudo Neuro (12/setembro), Abdome (10/outubro). Será um
curso gratuito e disponibilizaremos vagas limitadas para os
associados adimplentes da SRPE que se increverem
antecipadamente.
4) Grupo de Estudo de Músculoequelético- Está iniciando o seu
segundo ano, Será realizado com descontração na sala de aula da
SRPE. Mais um evento gratuito voltado para todos os associados
adimplentes da SRPE, residentes e aperfeiçoandos. Acontecerá na

primeira segunda-feira de cada mês de março a outubro.
5) Grupo de Estudo de Neurorradiologia- Está iniciando o seu
segundo ano, Acontecerá durante a Radiopizza de
Neurorradiologia. Outras datas a confirmar.
6) Grupo de Estudo do Abdome- Está iniciando o seu segundo ano,
Será realizado com descontração num restaurante ou na sede da
SRPE. Mais um evento gratuito voltado para todos os associados
adimplentes da SRPE, residentes e aperfeiçoandos. De regra sera a
principio na ultima segunda-feira de cada mês, mas pode variar o dia
(favor cofirmar as datas).

- 3a REUNIÃO
21/01/2016 - COMPLICAÇÕES DO TRANSPLANTE HEPÁTICO
Principais Complicações e o que o cirurgião precisa saber do Radiologista: Paulo
Sérgio Vieira
Como a Radiologia pode ajudar? Alexandre da Fonte
O papel da Intervenção nas Complicações Infecciosas, Biliares e Vasculares no
Transplante Hepático : Laécio Leitão
- 4a REUNIÃO
24/02/2016 - DISCUSSÃO DE CASOS
Leandro Assis, Andrea Farias, Nadja Rolim, Natacha Calheiros, Jonas Silva , Laécio
Leitão e Henrique Cartaxo.
- 5a REUNIÃO
29/03/2016 - CÂNCER DE PRÓSTATA
Patologia – O que o Radiologista precisa saber da patologia prostática? Luciana
Gurgel
Oncologia – Controvérsias no Estadiamento: Candice Lima
Cirurgia – O que o Radiologista deve informar? Guilherme Lima
Radiologia
Ultrassonografia e Biópsia de Próstata: Fernado Gurgel
PI-RADS: Como usar? Nadja Rolim
RM Multiparamétrica da Próstata:Henrique Cartaxo
- 6a REUNIÃO
18/04/2106 - PELVE ONCOLÓGICA
Compartimentos Pélvicos Intra e Extraperitoneais: Ana Rita Carvalho

Noções de Cirurgia Oncológica Pélvica para o Radiologista: Vandré Cabral
Noções de Radioterapia Pélvica para o Radiologista: Ana Luíza Fassizoli
- 7a REUNIÃO
23/05/2016 DISCUSSÃO DE CASOS.
- Demais reuniões mensais a confirmar a data e local, mas como regra geral
na última segunda-feira de cada mês

7) Grupo de Mama e de Estudo da Mama- Estará sendo fundado
nesse ano de 2016 durante a primeira Radiopizza de Mama no dia
27/junho
8) XIX JORNADA PERNAMBUCANA DE RADIOLOGIA e o XXVI
CURSO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DA MAMA- Acontecerão
no Hotel Golden Tulip na Av. Boa Viagem, na cidade do Recife, nos
dias 10 e 11 de junho de 2016. No dia 08 de junho (quarta-feira)
haverá o Curso Pré-Congresso de “Assistência à Vida em Radiologia
“(AVR). No dia 09 de junho (quinta-feira) haverá o Curso PréCongresso Hands on Doppler (manhã) e Hands on
Musculoesquelético (tarde). Os associados adimplentes da SRPE
terão descontos de 50% na inscrição da “Jornada e do Curso de
Mama”, sendo a programação científica dividida em 4 salas (Mama;
US; RM e TC; Curso para Técnicos e Tecnólogos). Haverá duas
mesas na tarde do sábado sobre Arboviroses Emergentes (Zika
virus). As aulas serão principalmente de temas de “Revisão e
Atualização” (Mama; Músculo-esquelético; Neuro; Abdome, Pelve,
Tórax e Mama eTécnicas de Imagem. Professores reconhecidos
nacionais e internacionais estarão presentes. Está confirmada a
presença do Professor Scott Atlas da Universidade de Stanford
(USA), escritor do livro “Magnetic Ressonance Imaging of the Brain
and Spine”, que estará abrilhantando a programação da Jornada.
Programação social caprichada: A abertura será na sexta,
10/junho, as 19:00 horas com coquetel e banda de forró para
comemorar as festas juninas. No domingo, 12/junho das 7:30 às 8:30
hs haverá o “Se fizer sol, vamos caminhar ou caminhar e corrrer

juntos na praia de Boa Viagem”.
Será uma oportunidade de aprendizado e confraternização. Será
também uma grande oportunidade de revisão para os médicos que
prestarão a prova para título do CBR no domingo (12/junho/2015)
desse mesmo final de semana na cidade do Recife.

9) Reuniões mensais da Liga Acadêmica Pernambucana de
Imaginologia (LAPI) na sede da SRPE em uma quarta-feira de cada
mês de janeiro a dezembro as 19:00 h. Datas a confirmar. A SRPE,
também, apóia os Cursos da Liga LAPI.

10) PROVA DE TÍTULO DE ESPECIALISTA DO CBR- Acontecerá no
domingo, dia 12 de junho de 2015, no dia seguinte à “Jornada
Pernambucana de Radiologia e o Curso de Imagem da Mama”, na
cidade do Recife, também, no Hotel Golden Tulip em Boa Viagem.
11) II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE NEURORRADIOLOGIA DA
SOCIEDADE DE RADIOLOGIA DE PERNAMBUCO (SRPE
Data: a confirmar
Horário
Local: a confirmar
12) DIA DO RADIOLOGISTA- Será tradicionalmente celebrado no dia
no mês de novembro de 2016 (data a confirmar). Na cerimônia,
haverá premiação para radiologistas que serviram à radiologia
pernambucana e entrega de diplomas para os residentes.
13) JORNAL DA RADIOLOGIA PERNAMBUCANA- Será digital e
editado divulgando o trabalho da SRPE. Haverá pelo menos uma
versao impressa no ano.

14) COMISSÃO DE HONORÁRIOS DA SRPE- Continua trabalhando
seriamente tendo como Diretor de Defesa Profissional o Dr. Álvaro

Campos. Participa no mínimo com uma reunião semanal com a
“Comissão Estadual de Honorários Médicos de Pernambuco” em
defesa da nossa profissão.
15) A programação científica da SRPE é dinâmica. Por isso, fique
atualizado com a programação da SRPE porque outros cursos e
eventos poderão ser criados no ano de 2016.

-

COMPROMISSO: A nova diretoria está dando continuidade e também
buscando novidades para os associados, residentes e aperfeiçoandos de
radiologia e apoiando, também, os estudantes de medicina, através da Liga
Acadêmica Pernambucana de Imaginologia. Como disse a Dra. Maria de
Fátima Aragão no seu discurso de posse da Presidência da SRPE em 7 de
novembro de 2014: “Ratificamos o nosso compromisso para o
desenvolvimento e obtenção de novas e maiores conquistas para os
associados da SRPE e para o crescimento e fortalecimento da Radiologia
Pernambucana. Dessa forma, a SRPE visa, como objetivo final, um
atendimento sempre atualizado e humanizado para os pacientes.”

