SOCIEDADE DE
RADIOLOGIA DE
PERNAMBUCO
Filiada ao
Colégio Brasileiro
de Radiologia

Recife, 20 de fevereiro de 2017
Queridos associados e residentes,
Esse ano promete! A Diretoria Executiva da Sociedade de Radiologia de
Pernambuco (SRPE) está preparando uma programação recheada de encontros
científicos interessantes e divertidíssimos. Então, venham participar conosco!
Estamos ansiosos para recebê-los de braços abertos.
Como todo bom pernambucano sabe que é na rapidez do frevo de vassourinhas,
a todo vapor estamos divulgando as atividades cientificas tão aguardadas da
SRPE. Segue a programação preliminar da SRPE para 2017 :
1) Prova dos Residentes e Aperfeiçoandos do CBR- Domingo 29/Janeiro de
2017 no Hotel Golden Tulip as 12:00 horas.
2) VAMOS PARA O CONGRESSO EUROPEU DE RADIOLOGIA (ECR) EM
VIENA-ÁUSTRIA de 1-5 de março/2017- A SRPE tem a grande honra em ser
reconhecida “FRIEND” pela Sociedade Européia de Radiologia (ESR). Nos dias
01 a 05 de Março 2017 haverá o congresso (ECR) em Viena na Áustria, A SRPE
está participando ativamente com aula e apresentações de trabalhos científicos.
Vamos para Viena!!! Ainda dá tempo de você comprar sua passagem e fazer sua
inscrição;
- A SRPE é “friend” da Sociedade Européia de Radiologia e por esse motivo os
associados e residentes da SRPE tem desconto na inscrição!! Então, não perca
essa oportunidade de participar do“European Congress of Radiology” (ECR) que
é um dos mais importantes congressos mundiais da radiologia .
3) Curso de Atualização do CBR/17- NÃO PERCA! Em iniciativa do Colégio
Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e também de suas
regionais , acontecerá um Curso de Atualização do CBR. O evento contará com
ações simultâneas em todas as regiões do país, o evento acontecerá dia 17
(noite) e 18 (manha) de março. Local a se definir.
4) XX JORNADA PERNAMBUCANA DE RADIOLOGIA E O XXVII CURSO DE
IMAGEM DA MAMA – Serão realizados nos dias 07-10 de junho de 2017, no
Hotel Golden Tulip em Recife, que fica localizado na praia de Boa Viagem e que a
cada ano vem quebrando recordes de inscrição de associados, residentes e
radiologistas da região nordeste. Por isso guarde essa data antecipadamente,
para desfrutar do convívio dos nossos professores convidados,experientes e
renomados nacional e internacionalmente. Inscreva também os seus trabalhos
científicos.
- Teremos salas destinadas para aulas de: Mama, Ultrassonografia, Tomografia
Computadorizada e Ressonância Magnética (Abdome, Tórax, Músculo, Neuro),
Angiografia e para Técnicos e Tecnólogos;
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- Ressaltando ainda que haverá os Cursos Pré-jornada nos dias 07 e 08 de
junho de 2017 (HANDS ON de US de músculo, doppler e elastografia e
AVR). Acontecerá a abertura no sábado na beira da piscina, com coquetel,
música ao vivo e homenagens. A Jornada será encerrada com chave de ouro na
tradicional III Corrida de Santo Antônio no dia 11 de Junho, na orla da praia de
Boa Viagem.
5) CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PRESENCIAL- O tradicional curso
para os residentes e aperfeiçoandos do primeiro ano, com 20 nos de existência.
Nesse curso os residentes tem a oportunidade de conhecer e aprender com
grandes mestres do nosso estado, na sede da SRPE, semanalmente, durante
todo ano. Grande oportunidade, também, para se relacionar e conhecer os
colegas residentes. Nesse ano a avaliação será durante a RADIOFEIJOADA, que
acontecerá nos sábados (uma nova criação da SRPE).
6) RADIOFEIJOADA- Está iniciando o seu primeiro ano, voltado também para a
formação teórica dos R1 e A1, com mais um momento de descontração e
aprendizado. Está aberta para os associados adimplentes com vagas limitadas.
- Avaliação do curso de educação continuada das 10:00 as 11:00 hs.
- Aula de 11:00 ás 12:00 hs.
- 12:00 as 14:00 hs haverá almoço de confraternização com feijoada.
- Local: Hotel Golden Tulip em Boa Viagem Recife/PE.
- Datas da Radiofeijoada: são 3 eventos que acontecerão nos dias 27/maio,
29/Julho e 30/Setembro.
7) RADIOPIZZA- Está iniciando o seu terceiro ano com muita disposição e
vigor, para tornarmos nossa gestão de 2017/2018 mais alegre e atuante, voltado
para formação teórica dos R2 e A2, onde o lúdico e o cientifico se entrelaçam
sempre com discussão de casos clínicos radiológicos interessantes sobre a
coordenação de um professor convidado. É um curso gratuito e
disponibilizaremos vagas limitadas para os associados adimplentes da SRPE que
se inscreverem antecipadamente.
Acontecerá um rodizio de pizza e serão ministradas quatro aulas por módulos que
acontecerão uma vez por mês:
Emergência (11/Abril), Doppler (8/Maio), Tórax (26/Junho), Mama (10/julho),
Músculo-esquelético (14/agosto), Abdome (11/setembro), Pediatria (09/outubro) e
Neuro (13/novembro)].
8) I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DA SRPE DE ONCOLOGIA - Uma grande honra
para a SRPE ter como palestrantes a Prof. Dra. Ana Paula Benveniste (Baylor College of
Medicine HOUSTON, USA) e o Prof. Dr. Marcelo Benveniste (University Of Texas
Anderson Cancer Center HOUSTON, USA) que abrilhantarão o evento da SRPE com as
palestras:
- “Radiation Induced Lung Disease: What the Radiologist Need to Know”;
- "Imaging-Pathology in Image-Guided Needle Biopsy of a Breast Lesion".
O evento acontecerá no dia 20 de Setembro de 2017. Local e hora a definir.

9) CLUBE DA IMAGEM- Será realizado com descontração, em uma pizzaria,ou
churrascaria em cidade no interior de Pernambuco com aulas ou apresentações
de casos clínicos radiológicos.Mais um evento gratuito voltado para todos os
associados adimplentes da SRPE, residentes e Aperfeiçoandos.
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- Data / Cidade a programar no segundo semestre de 2017.

Contamos com a participação e a presença vibrante de todos os residentes,
aperfeiçoandos e associados da SRPE. Viva 2017! Que Deus nos proteja e
abençoe, sempre!
Um grande abraço para todos!

Maria de Fátima Viana Vasco Aragão
Presidente da SRPE
CRM PE 8856
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