SBNRDT em Ação

Informativo aos
neurorradiologistas
Caros colegas,
A Sociedade Brasileira de Neuror
radiologia Diagnóstica e Terapêutica
(SBNRDT) constitui o órgão do
Colégio Brasileiro de Radiologia
e Diagnóstico por Imagem (CBR)
que representa a neuroimagem em
caráter nacional!
Gostaríamos de convidar colegas
que atuam como neurorradiolo
gistas nas áreas de diagnóstico e/
ou terapêutica a integrar a nossa
sociedade filiando-se através do
site: www.sbnrdt.com.br e de
acordo com as normas previstas em
nosso estatuto.
Para ser membro titular o candidato,
como condição primária, precisa ter
Título de Especialista reconhecido
pela AMB em Radiologia, Neu
rologia ou Neurocirurgia, trabalhar
comprovado em Neurorradiologia
por no mínimo dois anos e no
mínimo 50% do tempo compro
vadamente por documento oficial,
além de ser apresentado por
dois sócios titulares para estar

apto a se submeter às provas de
Neurorradiologia Diagnóstica e
Terapêutica e, se aprovado, tornarse então membro titular, recebendo
o Certificado de Atuação em Neu
rorradiologia, onde no verso fica
especificada a área de atuação
(Diagnóstica ou Terapêutica).
As provas são realizadas anualmente.
Mais informações podem ser obtidas
no nosso site ou com a secretária da
SBNRDT, Sra. Joselaine (sbnrdt@
terra.com.br).
Tornando-se membro da SBNRDT
você fará parte deste importante
órgão do CBR que representa a
neuroimagem em caráter nacional,
terá acesso a informações na área da
neuroimagem através do Boletim
do CBR, podendo enviar notícias e
casos clínicos para publicação nesta
página destinada à SBNRDT, que
também será disponibilizada no
site da SBNRDT.
Cordialmente,
Dra. Lara Brandão

Ano novo,
Diretoria nova
A Sociedade Brasileira de Neurorradiologia
Diagnóstica e Terapêutica (SBNRDT)
concluiu seu processo eleitoral e elegeu uma
nova diretoria para o biênio 2008/2010.
A composição será a seguinte:
Dra. Lara Alexandre Brandão Tomassini (RJ)
Presidente

Dr. Paulo Ely de Passos Filho (RS)
Vice-Presidente

Dr. Elias Fouad Rabahi (GO)
Tesoureiro

Dr. Michel Eli Frudit (SP)
Tesoureiro Executivo

Dra. Maria de Fátima Vasco Viana Aragão (PE)
Secretária

Dr. Claudio César Vilela Staut (SP)
Secretário Executivo
Vogais

Drs. André Goyanna Pinheiro Silva (BA)
Antonio Ronaldo Spotti (SP)
Benjamim Pessoa Vale (PI)
Guilberto Minguetti (PR)
José Aldemir Teixeira Nunes Junior (MA)
Marco Antonio Rodacki (SC)
A Diretoria comunica que a partir deste mês a
SBNRDT atenderá seus membros na sede do
CBR, Av. Paulista, 37 – conj. 71 – 7º andar –
Paraíso – CEP: 01311‑902 – São Paulo – SP.
O telefone de contato será (11) 3372-4544 e o
fax: (11) 3285-1690.

Presidente da SBNRDT

Quiz: Caro colega neurorradiologista, qual o seu diagnóstico?
Envie sua resposta para sbnrdt@terra.com.br
Masc., (N. D.C.R.) 4
anos. Nasceu a termo, sem
intercorrências. Aos 6 meses
mãe notou redução da força
à esquerda, especialmente no
MSE. Marcha hemiparética.
Há história duvidosa de
terror noturno X epilepsia.
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