SBNRDT em ação

Agenda 2010

Próximos Eventos Nacionais

XXXIX Congresso Brasileiro de Radiologia

17 de abril de 2010 - IX Simpósio de
Neuroimagem - Dra. Lara Brandão- Hotel
Windsor Barra (RJ)

A SBNRDT em parceria com o CBR
e a Sociedade Brasileira de Radiologia
está em fase de conclusão da programação do Congresso Brasileiro de
Radiologia que acontecerá na cidade do
Rio de Janeiro entre os dias 09 e 11 de
outubro (sábado a segunda-feira) deste
ano, no Riocentro.
Além de um programa de neuroimagem
bastante diversificado e atual, bem como
da presença de dois palestrantes internacionais de renome: Dr. David Yousem e
Dr. Mauricio Castillo, teremos ainda um
Simpósio Satélite de Neuroimagem, numa
sala anexa, cuja programação divulgaremos
em breve.
Esperamos repetir o sucesso alcançado
no último Congresso Brasileiro de Radiologia realizado na cidade de Porto Alegre
em outubro de 2009 no qual foram registrados mais de 2.300 participantes de todo
o Brasil.
Contamos com a presença dos colegas, neste que promete ser mais um grande
evento da radiologia nacional.

É com muita satisfação que convidamos a
todos para o IX Simpósio de Neuroimagem –
Dra. Lara Brandão a realizar-se sábado dia 17
de abril de 2010 no Hotel Windsor - Barra da
Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ).
Este ano, teremos como convidado especial para o módulo de neuroimagem no adulto
e geriátrica o Dr. Paulo Caramelli, professor
adjunto de neurologia da Faculdade de Medicina da UFMG, de Belo Horizonte (MG),
profissional com vasta experiência em doenças
neurodegenerativas.
Para o módulo de neuropediatria contaremos com a presença do Dr. André Palmini,
professor adjunto de neurologia da Faculdade
de Medicina PUCRS – de Porto Alegre (RS),
que nos brindará com temas bastante atuais
como epilepsia e TDAH.
Veja a programação completa no site: www.
interevent.com.br. Sua inscrição pode ser feita
pelo site ou pelos telefones: (21) 2132-7909
com Simone e (21) 3326-3320 com Amanda.
29 de abril a 02 de maio - Jornada Paulista
de Radiologia - Transamérica Expo Center (SP)

Maior evento da radiologia nacional, a
Jornada Paulista de Radiologia já é considerada também o 4º maior evento de imagem
do mundo. Não perca a oportunidade de
assistir palestras atualizadas sobre os mais
variados temas na área de neuroimagem.
Além de convidados nacionais de renome, a JPR deste ano contará também com a
presença da Dra. Ellen Grant, neurorradiologista pediátrica bastante conhecida que atua
em Boston (EUA) e do Dr. Andrea Rossi,
de Gênova (Itália), ambos mundialmente conhecidos pelos seus trabalhos e vasta
experiência. Confira a programação pelo site
e faça já sua inscrição: www.spr.org.br.
A página da SBNRDT no Boletim do
CBR tem o compromisso e a satisfação de
divulgar eventos nacionais e internacionais
em neuroimagem. Caro colega esta página é
sua. Envie as informações do seu evento para
sbnrdt@terra.com.br e teremos a satisfação
de divulgá-lo para toda a radiologia nacional.

Próximo Evento Internacional
Congresso da Sociedade Americana de
Neurorradiologia – ASNR – Boston (EUA)
- maio de 2010. Aguarde informações e
programa no nosso próximo número.
Cordialmente,

Dra. Lara A. Brandão
Presidente da SBNRDT

Quiz: Caso 14 - 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.

Masc., 39 anos. HIV + há 9 anos, em tratamento para toxoplasmose com melhora.
Há 1 semana apresentou convulsão ficando internado no CTI .

Envie sua resposta para sbnrdt@terra.com.br

RESPOSTA DO CASO PUBLICADO NA EDIÇÃO Nº 263 (Caso 13)

Meningite basal por tuberculose

Acertadores
Drs. Clovis Schitini e Fernando Rogerio Vilela Favero
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