É uma grande alegria para a Sociedade de Radiologia
de Pernambuco (SRPE) vê o grande radiologista, Dr.
Sílvio
Cavalcanti de Albuquerque, Ex-Presidente da SRPE,
formador de gerações de radiologistas, ser
homenageado pela Associação Médica do Estado de
Pernambuco como um expoente da medicina
pernambucana em matéria que foi publicada em
Dezembro de 2016/ Jornal da Medicina de
Pernambuco. Destaca-se como radiologista pediátrico,
sendo um dos grandes nomes na especialidade do
Brasil. Dr. Silvio Cavalcanti é um exemplo de pessoa
ética e íntegra, um verdadeiro “gentleman” , admirado
por todos pelo seu dedicado trabalho aos pacientes,
alunos e residentes. Ele é um grande exemplo e
inspiração para várias gerações de radiologistas no
nosso estado e no Brasil, afirma Dra. Maria de Fátima
Vasco Aragão, Presidente da SRPE. Formado em
1970 pela Faculdade de Ciências Médicas (Hoje
Universidade de Pernambuco) fez pós-graduação na
Clínica Radiológica Emílio Amorim (no Rio de Janeiro).
Em seguida foi para os EUA, tendo se especializado na
Universidade de Temple (Filadélfia) e na de Pittsburg.
De volta ao Rio, foi chefe do Dept. De Radiologia do
Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo
cruz. Tornou-se Professor Adjunto da Faculdade de
Ciências Médicas da UFRJ. Retornou ao Recife e
atendendo ao convite do professor Fernando Figueira
ingressou no IMIP. Através de concursos públicos
assumiu a chefia da radiologia do Hospital Barão de
Lucena e a Radiologia do Hospital das Clínicas da
UFPE. Criou no Barão e no IMIP a primeira residência
médica em radiologia, então inexistentes em
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Pernambuco. Desenvolveu também a medicina privada
em radiologia em Pernambuco (Clínica Radiológica de
Pernambuco, Maximagem e Mediax). Foi um dos
radiologistas pioneiros em participar ativamente de
reuniões clínicas com profissionais de outras áreas).
Tem ex-alunos e residentes espalhados pelo Brasil e
até no exterior. Publicou o primeiro livro de Radiologia
Pediátrica no Brasil, além de trabalhos em revistas
brasileiras e estrangeiras. É detentor de títulos, tais
como: Membro Honorário da Sociedade de Radiologia
de Pernambuco, “Amigo da Criança” (Soc. De Pediatria
de PE), Mérito Maciel Monteiro (Ass. Médica de PE,
AMPE). É membro titular do Colégio Brasileiro de
Radiologia, da Soc. de Radiologia da América do Norte
e da Sociedade Européia de Radiologia. A radiologia
Pernambucana se orgulha muito do Prof. Dr. Silvio
Cavalcanti

