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DESAFIOS DOS NOVOS TEMPOS
Nova geração, nova linguagem, comunicação virtual, agilidade de processos.
Como tornar atrativas as atividades científicas? Como sair da mesmice e do
padrão convencional de eventos? Desafios dos dias atuais. Renovar é preciso. A
geração da transição entre o padrão da comunicação presencial e da interação
interpessoal para o padrão da comunicação virtual é um grande desafio. Tempos
vindouros. Era de transformação. Geração mutante. A SRPE, através da sua
Diretoria tem à frente a sua Presidente, a Dra Maria de Fátima Vasco Aragão, que
tem investido de forma obstinada nos novos modelos, com renovação da
interatividade pessoal e virtual através do seu site, jornal digital em português e
inglês e novos modelos de atividades científicas. Tudo sem abrir mão da
qualidade, mas priorizando o conteúdo em moldes atualizados em seus eventos e
cursos. Desta maneira a SRPE está tentando tornar mais agradável e prazerosa a
produção, transmissão e aquisição do conhecimento.
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JORNAL DA RADIOLOGIA PERNAMBUCANA
Em fevereiro de 2015 foi lançada a 1o Edição Digital (19o Edição) do Jornal da Radiologia
Pernambucana. Tem como objetivo informar notícias relacionadas ao trabalho desenvolvido
pela SRPE aos associados, residentes/aperfeiçoandos em radiologia e empresas que
trabalham no setor de diagnóstico por imagem. Esta é a 2oEdição Digital (20o Edição), abril
de 2015. Leiam as notícias, se mantenham informados, participem das atividades da SRPE,
associem-se e mantenham a anuidade em dia.

Diretoria da SRPE em reunião ordinária.
Da esquerda para direita: os Drs. Sávio
Cardoso, Paulo Andrade, Adonis
Manzella, Maria de Fátima Aragão
(Presidente da SRPE), Pedro Pires,
Fernando Gurgel, Gustavo Andrade e
Ronaldo Lessa.
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COMISSÃO DE HONORÁRIOS MÉDICOS
Em outubro de 2012, nós radiologistas
iniciamos um movimento junto à
“Comissão Estadual de Honorários
Médicos de Pernambuco” e ao
“Sindicato dos Médicos” e conseguimos,
então,
reajustes
de
nossos
honorários médicos em torno de 30%.
Isso só foi possível devido à união e ao
compromisso de lutar por uma
remuneração mais digna. As tabelas
utilizadas pelos planos de saúde, até bem
pouco tempo atrás, eram dos anos de 90
e 92. Nos últimos dois anos
conquistamos com a nossa união,
remunerações mais dignas utilizandose como parâmetro
a CBHPM
Classificação Brasileira Hierarquizada
de
Procedimentos
Médicos.
O
movimento continua firme, com reuniões
semanais, buscando remuneração mais
justa e respeito para nossa classe.

O Dr. Álvaro Campos é o atual Diretor de
Defesa Profissional da SRPE.
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SUCESSO ABSOLUTO DA 10 RADIOPIZZA
(200 Curso de Educação Continuada)
A recém-desenvolvida Radiopizza foi uma
mudança da formatação do Curso de Educação
Continuada dos R2/A2. A sua primeira edição,
realizada às 19;00 h, em 11 de março de 2015,
no Restaurante Skillus Classic, foi um sucesso
de público. Estavam presentes residentes e
aperfeiçoandos de todos os anos e sócios
adimplentes. O tema do primeiro módulo foi
“Diagnóstico por Imagem das Urgências”. Foi
coordenado pelo Dr. Ronaldo Lessa e tendo
como palestrantes Dr. Alexandre da Fonte,
Drª Natacha Callheiros, e Dr. Keiller Heluey.

A Próxima Radiopizza será Coordenada pelo
Dr. Roberto Lemos. Tema será Doppler e será
realizada às 19;00 h, em 08 de abril de
2015, no Restaurante Skillus Classic.
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SUCESSO DA RADIOPIZZA
Dra Maria de Fátima Aragão, Presidente
da SRPE, fez a abertura e informou que o
melhor residente ou aperfeiçoando do
primeiro e segundo anos serão
premiados em 2015.
Os critérios adotados para premiação
serão: a frequência; a pontualidade; o
número
de
trabalhos
científicos
apresentados, enviados para publicação e
publicados; a participação em congressos,
jornadas e cursos; e uma prova tipo teste
no final. Em seu primeiro ano a Radiopizza
será realizada à noite, uma vez por mês,
tendo em sua programação 4 aulas de 20
minutos (ver programação no site
www.srpe.org.br). Cada mês será um
módulo sobre sistemas diferentes e
haverá um módulo de Metodologia
Científica.

Dra. Fátima Aragão, Presidente da SRPE, abrindo o evendo.

Da Esquerda para direita: Dr. Keiller Heluey, Drª Natacha
Callheiros, Dra Maria de Fátima Aragão, Dr. Ronaldo Lessa ,
Dr. Alexandre da Fonte e o Dr. Álvaro Campos.
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MOMENTOS DA PRIMEIRA RADIOPIZZA

Momentos da Primeira Radiopizza:
Participantes da Radiopizza, entre professores, organizadores e residentes.
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DEPOIMENTOS SOBRE A RADIOPIZZA
A Radiopizza teve boa aceitação entre os residentes e seguem dois depoimentos. Segundo o R3
do IMIP Victor Rocha Martins, "A expectativa em relação à nova gestão da SRPE é das melhores
após presenciar aulas ministradas por excelentes professores e ao mesmo tempo em que era
servido um rodízio de pizza, num ambiente bastante descontraído. A primeira RadioPizza do ano foi
um sucesso total, o auditório ficou lotado! Essa é uma das iniciativas criadas que visa não só ao
conhecimento científico (com discussões de casos práticos, debates de temais atuais e aulas) mais
também estreitar cada vez mais às relações pessoais e profissionais entre os radiologistas que estão
sendo formados em Pernambuco, algo aliás que estava faltando no estado. Premiação por meio de
meritocracia e de produção científica é algo que foi citado pela diretoria que acho muito válido e
importante para nós, já que estimula o saber e isso é de fundamental importância para que a
radiologia cresça cada vez mais no estado. O Clube da Imagem é outro projeto promissor, que gera
uma expectativa muito grande em todos nós residentes. Enfim, inicialmente só tenho agradecer e
parabenizar à Sociedade de Radiologia de Pernambuco por nos dar essa oportunidade de
crescermos juntos, sendo nosso desejo que tais projetos sejam executados com sucesso".

R3 do IMIP Victor Rocha
Martins
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DEPOIMENTOS SOBRE A RADIOPIZZA
O R2 de Radiologia do IMIP " Breno Jorge Asano disse que "foi realmente gratificante
ver a dedicação e empenho depositados pela nova gestão da SRPE no aperfeiçoamento
do Curso de Educação Continuada deste ano. A começar pela impecável organização do
primeiro encontro do RadioPizza. Brilhante iniciativa. Foi excelente!! Da escolha dos
palestrantes, à pontualidade do evento, temas e, é claro, num momento de descontração
sendo servida, ao mesmo tempo, ótimo jantar. Poder estar presente junto a profissionais
tão experientes que se esforçam a dar o melhor de si para nos ensinar, foi, de fato, um
evento inspirador e estimulante. O sentimento compartilhado pelos residentes foi de puro
entusiasmo com essa nova fase, sem duvidas. Estamos certos da preocupação da
SRPE na qualidade da nossa formação como residentes. Esperamos ansiosamente as
próximas aulas de RadioPizza, assim como o Clube de Imagem e a Jornada
Pernambucana de Radiologia deste ano de 2015”.

R2 do IMIP Breno Asano

E VEM AÍ…. PARTICIPE!
A Próxima Radiopizza será
Coordenada pelo Dr. Roberto
Lemos. O tema será “Doppler”
e será realizada às 19;00 h,
em 08 de abril de 2015,
também no Restaurante Skillus
Classic.
A Radiopizza é gratuita! É
uma mudança da formatação
do Curso de Educação
Continuada
dos
R2/A2.
Entretanto, está aberta para
participação
de
sócios
adimplentes da SRPE e de
residentes/aperfeiçoandos de
todos os anos. É necessário
fazer uma pré-incrição na
SRPE por telefone ou email.
.
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NAO PERCA: XXV CURSO DE IMAGEM DA MAMA E XVIII JORNADA PERNAMBUCANA DE
realizará com muita alegria e orgulho oRADIOLOGIA

A SRPE
18oaniversário da Jornada Pernambucana de Radiologia
e o 25o aniversário do Curso de Diagnóstico por Imagem
da Mama nos dias 12 e 13 de junho, no Mar Hotel
Convention m Recife. Esperamos a presença de todos por
ser este ano de 2015 motivo de grande celebração. Está
sendo preparada uma programação científica e social
caprichadas. Haverá aulas magistrais associadas a
apresentações em moldes inovadores e atualizados. Esse
ano busca-se incentivar, ainda mais, a pesquisa em
Pernambuco e haverá espaço para apresentações orais de
trabalhos científicos durante a Jornada, sendo premiado o
melhor trabalho. A programão ciêntífica estará voltada
principalmente para aulas de revisão e atualização em
todos os sistemas e métodos de imagem. Será uma boa
oportunidade de revisão para aqueles que irão realizar a
prova de Título de Especialista do CBR que acontecerá no
domingo, dia 14/junho/2015 (no dia seguinte e no mesmo
local da Jornada Pernambucana em Recife). Haverá
também o curso pré-congresso AVR no dia
11/junho/2015. O Coquetel de Abertura, com banda de
forró para comemorar as festas juninas, acontencerá na
sexta-feira (12/junho) das 18:15 às 19:30 horas. No
domingo, (14/junho) das 7:30 às 8:30 haverá o “Se fizer
sol, vamos caminhar ou corrrer juntos na praia de Boa

Programação: www.srpe.org.br
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PARTICIPAÇÃO NA NOITE DA “EUROPEAN SOCIETY OF NEURORADIOLOGY”
(ESNR EVENING) - VIENA
A SRPE, na pessoa da sua Presidente, Dra.
Maria de Fátima Vasco Aragão, foi
convidada para participar em Viena do
“ESNR Evening” pela atual Presidente da
ESNR, Dra. Majda Thurnher, no dia
7/Março/2015, por ocasião do X ECR-2015. Foi
uma noite de confraternização inesquecível,
com belíssimo discurso da Dra. Majda
Thurnher, seguido por jantar e música ao vivo.
Esteve presente, como convidada de honra, a
Dra. Anne Osborne (USA) que recebeu esse
ano, em Viena, o título de Membro Honorário
da ECR, numa emocionante homenagem que
ocorreu dia 4/março/2015. Estiveram também
presentes renomados neurroradiologistas da
Sociedade Européia de Neurorradiologia
(ESNR). Entre eles estavam o Dr. Tugut Tali
(Presidente Eleito da “World Federation of
Neuroradiological Societies”, Presidente da
Sociedade Turca de Neurorradiologia e ExPresidente
do
ESNR), o
Dr.
Paul
Parizel
(Vice–Presidente do ECR e ExPresidente da ESNR ) e outros renomados
neurorradiologistas europeus.

Noite da “European Society of Neuroradiology
(ESNR)” em Viena – Da esquerda para direita:
Dra. Anne Osborne, a Dra. Majda Thurnher
(Presidente da ESNR) e a Dra. Maria de Fátima
Aragão (Presidente da SRPE), por ocasião do X
ECR-2015.
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CAMPANHA DE NOVOS ASSOCIADOS
Neste ano de 2015, a SRPE está trabalhando para unir e agregar os radiologistas.
Vem buscando divulgar e estímular a associação e adimplência através da
modernização da comunicação, da criação de mais vantagens, benefícios e cursos
para o seu quadro de associados, residentes e aperfeiçoandos. Está provendo
cursos gratuitos para os associados adimplentes (Radiopizza e Clube da Imagem)
e descontos de 50% em todos os Curso e Jornadas promovidos pela SRPE.Tem
como objetivo motivar e tornar mais agradável o aprendizado e a atualização,
assim como, também, ajudar a defender a nossa classe profissional.
A SRPE está se comprometendo em, cada vez mais, fortalecer a radiologia
Pernambucana.

Ver programação no site da SRPE www.srpe.org.br
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ASSOCIE-SE À SRPE E MANTENHA A ANUIDADE EM DIA!
As vantagens em se associar e estar em dia com a anuidade são inúmeras e,
ainda assim, você estará ajudando uma maior união da nossa classe
profissional.
Seguem as vantagens em ser asociado e as atividades de planejamento para
o ano de 2015:
•Desconto de 50% na “Jornada Pernambucana de Radiologia e no Curso de
Diagnóstico por Imagem da Mama”;
•Participação gratuita do Clube na Imagem;
•Partipação gratuita na RADIOPIZZA (Novo projeto para 2015 com vagas
limitadas);
•Curso de Educação Continuada mensal;
•Contribuir em União na defesa da Classe dos Radiologistas;
•Outros eventos científicos em desenvolvimento.
Ver programação no site da SRPE www.srpe.org.br
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Sociedade de Radiologia de Pernambuco
• Horário: 13h00 as 20h00.
• Av. Visconde de Suassuna, 923- sala 102
Santo Amaro – Cep: 50050-540. Recife – PE
• Fone/Fax: (81) 3423-5363
• Site: www.srpe.org.br
• e-mail: contato@srpe.org.br

