Com a participação do Prof. Dr. Manoel Rocha
(Presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia-CBR) e
contando com o apoio do CBR, das empresas
patrocinadoras, da Diretoria Administrativa da SRPE,
Comissão Científica e dos renomados professores, a
SRPE realizou os tradicionais “XXVII Curso de
Imagem da Mama” e a “XX Jornada de Radiologia
de Pernambuco” que aconteceram nos dias 9 e 10 de
junho de 2017 em Recife, no Hotel Golden Tulip na
praia de Boa Viagem. O tema esse ano foi “SRPE
Nossa Paixão”em comemoração as festividades
juninas (Dia de Santo Antônio) e ao dia dos namorados.
Apesar da grande crise política e econômica do Brasil,
a diretoria da SRPE não temeu, foi a luta e repetiu o
sucesso científico e de confraternização, com

resultados positivos. Contando com um total de 480
participantes, 84 palestrantes proferiram 151 aulas
esse ano. Houve o Curso Pré-Jornada nos dias 7 e 8
de junho. No dia 7 (quarta-feira) aconteceu o Hands on
de Doppler (turno manhã e tarde) e o Hands on de
Músculo (turno tarde e noite). O Curso de Assistência à
vida aconteceu no dia 8 (quinta-feira). A programação
ciêntífica nos dias 9 e 10 (sexta e sábado) foi dividida
em quatro salas (Mama, US, CT e RM e TécnicosTecnólogos). Houve, também, apresentação do
“Relatório das Conquistas do Primeiro Semestre de
2017 da Comissão Estadual de Honorários Médicos”
durante a Jornada pelo Dr. Álvaro Campos (Diretor da
Defesa Profissional). Esse ano foi um novo recorde de
inscrições de trabalhos científicos orais e a SRPE se
orgulha muito disso por a cada ano mais trabalhos
estão sendo inscritos

.

Dra. Norma Maranhão, Dra. Radiá Santos
(Membro Honorário SRPE) e Dra. M° de Fátima Aragão
Durante a abertura, na sexta as 19:h00, ocorreu a
homenagem a dois grandes radiologistas atuantes
brasileiros, Dra. Radiá Santos (RS) e Dr. Antônio
Carvalho (PE), que receberam o título de Membro
Honorário da SRPE pela grande contribuição ao
desenvolvimento da radiologia do estado de
Pernambuco. A Dra Norma Maranhão, fundadora dos
dois eventos, Ex-Presidente da SRPE e Coordenadora
do Curso de Diagnóstico por Imagem da Mama fez um
belíssimo discurso para Dra. Radiá e o Dr. Marcos
Barbosa para Dr. Antônio Carvalho. Ambos
homenageados fizeram emocionantes agradecimentos
aos familiares, aos amigos e à SRPE.
Como estamos sempre inovando, nesse ano a jornada
foi mais alegre. Após as homenagens houve a festa
“Rádio Pop Rock “, onde os talentosos cantores
radiologistas, Drs. Álvaro Campos e Fernando Amaral,
comandaram uma banda de música ao vivo com a
rápida participação improvisada da Presidente Maria
de Fatima Aragão (“no peito de uma desafinada

Dr Marcos Barbosa, Dr. Antônio Carvalho e
Dra. M° de Fátima Aragão
também bate um coração”, brincou Dra Fátima se
referindo a ela mesma). Com muita descontração os
associados, residentes, professores e familiares
dançaram e cantaram acompanhando os cantores
radiologistas.
Uma das principais missões da SRPE é trabalhar para
tornar a radiologia mais atualizada, os radiologistas
melhor treinados e felizes. Assim, consequentemente,
poderemos dar um bom atendimento humanizado aos
nossos pacientes, comentou Dra. Maria de Fátima
Vasco Aragão, Presidente.

