SBNRDT em ação

(SBNRDT) juntamente com a Sociedade
Brasileira de Radiologia - Filiada do Rio
de Janeiro do CBR - já está organizando
o módulo de neuroimagem do Congresso
Brasileiro de Radiologia de 2010.

Balanço do ano e
Programação 2010
CBR 09 – Porto Alegre
O XXXVIII Congresso Brasileiro de
Radiologia, realizado entre os dias 09 e 11
de outubro de 2009, no CEPUC (Centro
de Convenções da PUC), em Porto
Alegre (RS), teve uma das participações
mais expressivas dos últimos Congressos: 2.305 inscritos no total, divididos
em 2.147 congressistas e 158 palestrantes, conforme noticiou o CBR no mês
passado. Além de professores nacionais
de renome, importantes professores internacionais participaram do evento, entre
eles os Drs. James Barkovich, convidado
pelo CBR e o Dr. James Smirniotopoulos,
convidado da SBNRDT.
CBR 10 – Rio de Janeiro
A Sociedade Brasileira de Neurorradiologia Diagnóstica e Terapêutica

Os
palestrantes
internacionais
do módulo de neuroimagem já estão
confirmados: Dr. David Yousem - neurorradiologista do Johns Hopkins University
(EUA) e Dr. Mauricio Castillo - professor e chefe da seção de neurorradiologia
do departamento de radiologia da Escola
de Medicina da Universidade da Carolina
do Norte, Chapel Hill, Carolina do Norte
(EUA). Trata-se de palestrantes conhecidos em todo o mundo pela sua vasta
experiência e atuação intensa em neuroimagem que irão contribuir grandemente
para a qualidade do nosso Congresso acrescentando informações valiosas para a nossa
prática diária.
Estamos confeccionando um programa abrangente que mais uma vez será
dividido em módulos (neuropediatria,
neoplasias, doenças da substância branca,
doenças da substância cinzenta, etc.) a

exemplo do que foi feito para o Congresso
deste ano em Porto Alegre e que agradou bastante aos congressistas. Estamos
empenhados em fazer mais uma vez um
grande evento em neuroimagem. Até lá.
JPR’2010
Estão abertas as inscrições para a Jornada
Paulista de Radiologia de 2010 - inscreva-se
e garanta sua vaga neste que é um dos maiores eventos de imagem do mundo!
Simpósio de Neuroimagem no Rio
de Janeiro – Abril 2010
Realizaremos em 17 de abril de 2010
o IX Simpósio de Neuroimagem – Dra.
Lara Brandão. Com aulas em duas salas
simultâneas: neuroimagem adulto e geriátrica e neuropediatria. Programe-se!
Anuncie na página da SBNRDT seu
evento de neuroimagem! Esta página é sua!
Cordialmente,

Dra. Lara A. Brandão
Presidente da SBNRDT

Quiz: Caso 12 - Caro colega neurorradiologista, qual o seu diagnóstico?
Envie também seu caso de neuroimagem adulto ou pediátrico para nosso e-mail. Informações com a secretária Joselaine.

Caso do mês: Fem., 44 anos. Em tratamento há 4
anos. Há 1 semana perda de força e sensibilidade
no MSD e dor cervical

Envie sua resposta para sbnrdt@terra.com.br

Resposta do caso publicado na edição nº 261 (caso 11)
Informaremos a resposta e os acertadores da Edição nº 261 (caso 11) na próxima edição.
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